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پژوهشگاه نیرو در سال ١٣٧۶ با اخذ مجوز سه پژوهشكده "برق"، "تولید نیرو" و "انتقال و توزیع 
نیرو " از شورای گسترش آموزش عالی بطور رسمی كار خود را آغاز و در سال ١٣٧٧ با اخذ 
دو مجوز جدید پژوهشكده های "انرژی و محیط زیست" و "كنترل و مدیریت شبكه" را نیز به 
مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد "مراكز شیمی و مواد"، "توسعه فناوری توربین های بادی" 
و "آزمایشگاه های مرجع" فعالیت های خویش را توسعه بخشید. هم اكنون با ۵ پژوهشكده، ٣ 
مركز و ٢١ گروه  پژوهشی عالوه بر پروژه های ملی در چندین پروژه بین المللی نیز با مشاركت 
كشورهای پیشرفته صنعتی حضور داشته و سعی دارد نقش خود را در این قبیل پروژه ها 

توسعه بخشد.
 با توجه به نقش زیر بنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، 
پژوهشگاه نیرو با انجام پروژه های بنیادی، كاربردی و توسعه ای به منظور پاسخگویی 
فناوریهای  به  دستیابی  و  آن  مشكالت  رفع  و  برق  صنعت  نیازهای  به  بیشتر  و  بهتر 
نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیك خود همراستا با خواسته ها و برنامه های 
استراتژیك وزارت نیرو و برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال ١٣٨٧ پس از تبیین 
و خارج  تحلیل محیط داخل  با  ارزشهای سازمانی  و  انداز  ماموریت، چشم  بیانیه های 
و  همچنین مطالعات تطبیقی در عرصه بین المللی استراتژی ها و اهداف پژوهشگاه را 
تدوین و در سال ١٣٨٩ با استفاده از متدولوژی كارت امتیازی متوازن )BSC( با اجرای 

برنامه ها و دستیابی به اهداف كمی راه رسیدن به چشم انداز را هموار نموده است.
در افق ١٠ ساله پژوهشگاه موسسه ای دانش بنیان، با اعتبار جهانی و پیشرو در نوآوریهای 

صنعت برق و انرژی است. همچنین فلسفه وجودی ماموریت پژوهشگاه نیرو شامل ارتقاء 
فناوری، توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی، رقابت پذیری و بهره وری صنعت 
برق و انرژی كشور است. در این راستا پژوهشگاه نیرو در تحقق اهداف سند چشم انداز نقش 
برجسته ای ایفا می كند و حتی مسایلی نظیر تحقق اقتصاد دانش محور، پژوهش و تحقیق  و 
تعامالت بین المللی را سر لوحه كار خود قرار داده است. بدون شک دستیابی به فناوری های 
روز دنیا با رویکرد بین المللی كردن صنعت تحقق می یابد و اولین قدم پس از اتکا به توان 
متخصصین و محققین داخلی برای دستیابی به این اهداف، تهیه امکانات و برقراری ارتباط 
مستمر با شركت های معتبر بین المللی است. در این میان و با توجه به رویکردهای جدید 
كشور، نباید از این موضوع غافل شد كه برنامه ریزی برای هدایت و اجرای پروژه های جاری 
پژوهشگاه باید براساس جذب سرمایه گذاران و هم چنین حضور صاحبان فناوری داخلی و 
خارجی صورت گیرد و با استناد به این امر بخش های مختلف این صنعت می تواند عالوه بر 
دستیابی به سطوح باالتری از فناوری های روز دنیا شاهد بروز مدیریت نوین برای توسعه منافع 
ملی از طریق ادغام تواناییهای منافع كشورهای سرمایه گذار با توسعه روز افزون صنعت كشور 
باشیم. در همین دوران، فضای سیاسی حاصل از تعامل با دنیا و ورود به دوران پساتحریم، منجر 
به توسعه روابط بین الملل پژوهشگاه شد و این مجموعه توانست با برقراری ارتباط مستمر با 
شركتها و موسسه های پژوهشی و تحقیقاتی معتبر دنیا، شبکه ای از شركای فناورانه را ایجاد 
كند تا جایی كه متناسب با ظرفیت سیاسی ایجاد شده و افزایش مناسبات سیاسی كشور، 

مذاكرات منجر به نتیجه و امضای توافقنامه در پژوهشگاه نیرو شد.
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این تفاهم نامه، به  منظور استفاده از ظرفیت ها 
تشریک مساعی  و  توانمندی های سازمان  و 
اعضای  هدفمند  تحقیقات  گسترش  برای 
سهم  افزایش  و  سازمان  علمی  هیئت 
رساله های  ارشد،  کارشناسی  پایان نامه های 
دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری 
در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت 

برق کشور منعقد می شود.
عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  گزارش  به 
گسترش  راستای  در  نیرو،  پژوهشگاه 
تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و 
انرژی کشور و به منظور ارتقاء روحیه نشاط و 
خودباوری متخصصین این حوزه، پژوهشگاه 
همکاری  هدف  با  را  تفاهم نامه ای  نیرو 
به  نیرو  پژوهشگاه  بین  پژوهشی  ـ  آموزشی 
نمایندگی آقای دكتر محمدصادق قاضی زاده 
پژوهش های  سازمان  و  پژوهشگاه(  )رئیس 
آقای  نمایندگی  به  ایران  صنعتی  و  علمی 
دكتر فتح ا... مضطرزاده )معاون وزیر و رئیس 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران( 

به امضا رسانید.
از  استفاده  منظور  به   تفاهم نامه،  این 
ظرفیت ها و توانمندیهای سازمان و تشریک 
هدفمند  تحقیقات  گسترش  برای  مساعی 
اعضای هیئت علمی سازمان و افزایش سهم 
رساله های  ارشد،  کارشناسی  پایان نامه های 
دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری 
در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت 

برق کشور منعقد می شود.
روش اجرایی تفاهم نامه به این صورت است 
نمایندگان  از  متشکل  راهبری  کارگروه  که 
و  تشکیل  طرفین  سوی  از  شده  معرفی 
فرآیند اجرایی تفاهم نامه را طراحی و تدوین 
این  نظارت می کنند.  اجرای آن  بر  و  نموده 
کارگروه جلسات دوره ای خود را برگزار نموده 

و  سازمان  رؤسای  به  را  جلسات  گزارش  و 
پژوهشگاه ارائه می کند.

تحقیقاتی  طرح های  انجام  از  حمایت 
ویژه  به  طرفین  توافق  مورد  كاربردی  ـ 
فناوری های نوظهور در صنعت برق، اولویت 
در  پژوهشگاه  نظر  مورد  عناوین  به  دادن 
ارشد  كارشناسی  پایان نامه های  تعریف 
اعضای  از  استفاده  دكتری،  رساله های  و 
هیئت علمی پژوهشگاه نیرو به عنوان مشاور 
دکتری،  و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های 
و  پژوهشی  گروه های  تشكیل  در  همكاری 
اطالعات  تبادل  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه های 
كتابخانه ای در زمینه كتب، نشریات و فیلم 
در راستای تحقیقات موردنیاز صنعت برق از 
پژوهشگاه  خاص  همکاری  محورهای  جمله 
نیرو با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

ایران است.
پژوهشگاه  تفاهم نامه،  این  امضای  با   
انسجام بخشی  راستای  در  می گردد  متعهد 
رساله های  و  پایان نامه ها  از  حمایت  و 
نیز  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
محور  حول  پسادکتری  محققین  پژوهِش 
آینده کاری  و  سیاست پژوهی  پروژه های 
اعطای  تحقق  پژوهشگاه،  تأکید  مورد 
تخصصی  کرسی های  پژوهشی،  فرصت های 
علمی  هیئت  اعضای  همکاری  به  دعوت  و 
وابسته اهتمام ورزد. حمایت های پژوهشگاه 
متناسبًا به صورت ایجاد بستر مناسب برای 
صنعت  حمایت های  از  سازمان  بهره مندی 
برق و یا حمایت مستقیم توسط پژوهشگاه 

خواهد بود.
متعهد  سازمان  تفاهم نامه،  این  امضای  با 
موضوعات  اجرای  تسریع  برای  می گردد 
مندرج در این تفاهم نامه شامل برنامه ریزی 
و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  موضوع 

محققین  پژوهش  نیز  و  دکتری  رساله های 
پسادکترای عالقمند به استفاده از تسهیالت 
راستای  در  تفاهم نامه  این  در  شده  طرح 
پژوهشی  طرح های  و  تحقیقاتی  موضوعات 
دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصت های 
همکاری  تخصصی،  کرسی های  پژوهشی، 
اعضای هیئت علمی وابسته و تبادل اطالعات 
نیاز  مورد  تحقیقات  راستای  در  كتابخانه ای 

صنعت برق تالش و همکاری نماید.
هم چنین در راستای اجرای ماده 2 تفاهم 
مورد  حسب  را  خود  خدمات  طرفین  نامه، 
از بررسی های كارشناسی در چارچوب  پس 
ارائه  مجموعه  هر  در  جداگانه  قراردادهای 
زمان  از  تفاهم نامه  این  نمود. مدت  خواهند 
امضاء و مبادله، پنج سال تعیین شده و در 
صورت توافق طرفین، تفاهم نامه قابل تمدید 

خواهد بود.

وزیر نیرو در جمع مدیران شرکت های توزیع 
برق مطرح کرد: 

مدیریت بیش از 200 هزار مگاوات 
برق با راه اندازی دیسپاچینگ دوم

و  حرکت  رصد  برای  داشبوردی  طراحی 
فعالیت شرکت ها می تواند ما را در رسیدن به 

اهداف و اولویت های تعیین شده یاری کند.
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
وزیر  چیت چیان«  »حمید  مهندس  )پاون(، 
نبرو در جمع مدیران شرکت های توزیع برق 
کشور با اشاره به لزوم ارتباط تنگاتنگ میان 
نیروهای صف و ستاد در صنعت برق کشور، 
واحد  یک  برق  صنعت  کل  داشت:  اظهار 
منسجم و به هم پیوسته است و یک حادثه یا 
مشکل در یک نقطه از این صنعت در کشور 
می تواند سایر بخش های این صنعت را متأثر 

سازد.

انتقال و  تولید، توزیع،  افزود: تمام اجزا  وی 
البته مصرف تأثیرهای باالیی روی همدیگر 
دارند و صرف وجود اسامی متفاوت برای این 
میان  در  وظایف  تقطیع  معنای  به  بخش ها 

آن ها نیست.
وزیر نیرو تصریح کرد: بخش توزیع، پیشانی 
صنعت برق کشور است و چنانچه بیش از 30 
میلیون مشترک برق کشور با مشکلی روبرو 
باشند یا درخواستی داشته باشند، مستقیمًا 

به شرکت های توزیع مراجعه می کنند.
برق  صنعت  امروزه  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
فناوری  حوزه  در  پیشرو  صنایع  از  دنیا  در 
است، شرکت های توزیع برق ما نیز بایستی 
و  فناوری ها  جدیدترین  از  استفاده  با 
خدمات  شده  تمام  هزینه های  تکنولوژی ها 
را پایین آورده و بهترین خدمات را به مردم 

ارائه دهند.

کاهش  زمینه  در  دنیا  کرد:  خاطرنشان  وی 
دست  خوبی  بسیار  دستاوردهای  به  تلفات 
پیدا کرده است. شرکت های توزیع ما نیز در 
طی سه سال گذشته کارهای بسیار بزرگی 
در این حوزه انجام دادند و توانستند میزان 
درصد  به حدود 11  درصد  از 1۵  را  تلفات 
کاهش دهند که البته امیدواریم این میزان 
نیز  درصد   10 از  کمتر  به  آتی  ماه های  در 

برسد.
پسابرجام  شرایط  کرد:  تأکید  چیت چیان 
فرصت بسیار خوبی را در اختیار صنعت برق 
قرار داده است، در حالی که در شرایط تحریم 
شرکت های درجه دوم و سوم دنیا پاسخگوی 
نیازهای ما در این صنعت نبودند؛ اما امروز با 
وجود برجام شرکت های معتبر دنیا برای ارائه 
پیشنهادات به صنعت برق ما پیشگام هستند.

وی افزود: یکی از مواردی بسیار مهم و البته 

با امضای تفاهم نامه مشترک صورت گرفت؛

توسعه همكاری پژوهشگاه نیرو و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
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حساس برای کشور استفاده از همین ظرفیت 
دوم  دیسپاچینگ  راه اندازی  برای  پسابرجام 
است که خوشبختانه شرکت های معتبر دنیا 
در این حوزه در حال همکاری با ما هستند 
و این مرکز جدید قادر خواهد بود تا ظرفیت 

200 هزار مگاوات را مدیریت کند.
رصد  برای  داشبوردی  طراحی  گفت:  وی 
حرکت و فعالیت شرکت ها می تواند ما را در 
رسیدن به اهداف و اولویت های تعیین شده 

یاری کند.
از  خارجی  فاینانس  کرد:  تصریح  وی 
توزیع  شرکت های  در  مغفول  ظرفیت های 
است و بایستی از طریق توجه به این ظرفیت 
زمینه تسریع و گسترش خدمات توزیع برق 

در کشور را فراهم کرد.
ولی  و مشترکین  مردم  پایان گفت:  در  وی 
نعمت ما هستند و همه مسئوالن در صنعت 
آب و برق بایستی نهایت سعی خود را برای 
انجام  شده،  ارائه  خدمات  از  مردم  رضایت 

دهند.
کارگاه آموزشی مبانی مدیریت طرح و سند 

منشور طرح  برگزار شد عکس برگزاری 
نخستین کارگاه آموزشی پروژه " طراحی و 
پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی 
در معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو" با هدف 
طرح  مدیریت  فرایندهای  استانداردسازی 

برگزار گردید.
نیرو،  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخستین کارگاه آموزشی پروژه " طراحی و 
پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی 
برگزار  نیرو"   پژوهشگاه  فناوری  معاونت  در 
کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  و  گردید 
و  مراکز  روسای  بیشتر  آشنایی  آموزشی 
مجریان طرحها با فرایندهای مدیریت طرح 

و نیز سند منشور طرح بود.
تدبیر  با  کارگاه  این  که  است  ذکر  به  الزم 
معاونت محترم فناوری برای استانداردسازی 

فرآیندهای مدیریت طرح، برگزار شد. 
گفتنی است کارگاه آموزشی با حضور کلیه 
و  فناوری  توسعه  مراکز  محترم  روسای 
مدیران محترم طرح ها در دو گروه و در دو 

نوبت صبح و عصر برگزار گردید. 
براساس گزارش روابط عمومی در این کارگاه 
حوزه های  شامل  طرح  مدیریت  مبانی  ابتدا 
عملکرد مدیریت طرح و فرآیندهای پشتیبان 

مدیریت طرح معرفی گردید. سپس با ارائه دو 
نمونه منشور تکمیل شده، نحوه تکمیل سند 
توسعه  مراکز  طرح های  برای  طرح  منشور 

فناوری ارائه گردید. 

تفاهمنامه همكاري پژوهشگاه نیرو با 
دانشگاه فردوسي مشهد به امضاء رسید

فعالیتهای  توسعه  به منظور  نیرو  پژوهشگاه 
تفاهمنامه  مشهد  فردوسی  دانشگاه  با  خود 

امضاء کرد.
نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
براي  نیرو  پژوهشگاه  مأموریت  راستاي  در 
هدفمند  و  منسجم  تحقیقات  گسترش 
منظور  به  و  کشور  انرژي  و  برق  در صنعت 
ارتقاء روحیه نشاط و خودباوري متخصصین 
این حوزه، این تفاهمنامه با هدف همکاري 
به  نیرو  پژوهشگاه  بین  پژوهشي  آموزشي 
نمایندگي آقاي دکتر محمدصادق قاضي زاده 
(رئیس پژوهشگاه) و دانشگاه فردوسی مشهد 
(رئیس  کافي   محمد  آقاي  نمایندگي  به 

دانشگاه)، منعقد و مبادله گردید.
این تفاهمنامه، به منظور استفاده از ظرفیتها 
مساعي  تشریک  و  دانشگاه  توانمندیهاي  و 
اعضاي  هدفمند  تحقیقات  گسترش  براي 
سهم  افزایش  و  دانشگاه  علمي  هیئت 
رساله هاي  ارشد،  کارشناسي  پایاننامه هاي 
دکتري و تحقیقات پژوهشگران پسادکتري 
در توسعه دانش و فناوري مورد نیاز صنعت 
تبادل  بیشتر  چه  هر  آشنایي  کشور،  برق 
دانش و تجربیات طرفین، حمایت از ایده هاي 
در  بنیان  دانش  هاي  شرکت  تاسیس  و  نو 
طرفین  شدن  بهرهمند  مرتبط،  هاي  حوزه 
فکري،  توان  قبیل  از  یکدیگر  امکانات  از 
کارگاهي،  آزمایشگاهي،  پژوهشي،  تجربي، 
کتابخانهاي، ارتباطات بینالمللي، و داده هاي 
قابل استفاده در پژوهش و تحقیق، همکاري 
در برگزاري مشترک همایش ها و کارگاه ها، 
بومي سازي و یا انتقال تکنولوژي هاي مرتبط 

با نیازهاي طرفین و بکارگیري توان مجموعه 
شدگان  معرفي  یا  و  رشد  مرکز  فناور  هاي 

جهت رفع نیازهاي طرفین منعقد مي شود.
روش اجرایي تفاهمنامه به این صورت است 
نمایندگان  از  متشکل  راهبري  کارگروه  که 
دو  طرف  (هر  طرفین  سوي  از  شده  معرفي 
نماینده) تشکیل و فرآیند اجرایي تفاهمنامه 
آن  اجراي  بر  و  نموده  تدوین  و  طراحي  را 
نظارت مي کنند. این کارگروه جلسات دورهاي 
خود را برگزار نموده و گزارش جلسات را به 
رؤساي دانشگاه و پژوهشگاه ارائه میکند. کلیه 
توافقات حاصله کارگروه مشترک، صورتجلسه 
شده و جهت اجراء به طرفین با امضاي عالي 
ترین مقام اجرایي ابالغ مي گردد. همچنین 
جداگانه  قرارداد  همکاري،  موضوع  هر  در 
و در آن شرایط الزم  اي منعقد خواهد شد 

مشخص خواهد گردید.
پژوهشگاه  تفاهمنامه،  این  امضاي  با 
انسجامبخشي  راستاي  در  میگردد  متعهد 
رساله هاي  و  پایاننامه ها  از  حمایت  و 
نیز  و  تکمیلي  تحصیالت  دانشجویان 
محور  حول  پسادکتري  محققین  پژوهِش 
پروژه هاي سیاستپژوهي و آینده نگاري مورد 
فرصتهاي  اعطاي  تحقق  پژوهشگاه،  تأکید 
دعوت  و  تخصصي  کرسیهاي  پژوهشي، 
وابسته،  علمي  هیئت  اعضاي  همکاري  به 
تجاري  جهت  مشارکت  و  گذاري  سرمایه 
گذاري  پژوهشي، سرمایه  هاي  یافته  سازي 
یافته  سازي  تجاري  جهت  مشارکت  و 
مستقل  قانوني  روند  ایجاد  پژوهشي،  هاي 
فراهم  مشترک،  کمیته  مصوبات  براي 
محققین،  علمي  بازدیدهاي  امکان  نمودن 
مجموعه  از  فناور  واحدهاي  و  دانشجویان 
و  سازي  بستر  پژوهشگاه،  نظر  زیر  هاي 
از تجهیزات و  امکان استفاده  فراهم نمودن 
امکانات پژوهشگاه در جهت انجام تحقیقات 
در  امکان،  حد  تا  مرتبط  هاي  پژوهش  و 
اولویت قرار دادن مصوبات کارگروه مشترک 

جهت  الزم  سازي هاي  بستر  اجرا،  جهت 
دانشجویان،  کارآموزي  و  کارورزي  انجام 
هاي  نشست  از  معنوي  و  مادي  حمایت 
نمایشگاه ها  سمینارها،  مشترک،  علمي 
ارائه  علمي،  تخصصي  هاي  کارگاه  و 
و محصوالت  مرتبط  پژوهشي  دستاوردهاي 
ها  نمایشگاه  در  بنیان  دانش  هاي  شرکت 
تاسیس  از  حمایت  مرتبط،  هاي  همایش  و 
شرکت هاي دانش بنیان در رابطه با نیازهاي 
پژوهشگاه  حمایتهاي  ورزد.  اهتمام  خود 
متناسبًا به صورت ایجاد بستر مناسب براي 
صنعت  حمایتهاي  از  دانشگاه  بهرهمندي 
برق و یا حمایت مستقیم توسط پژوهشگاه 

خواهد بود.
متعهد  دانشگاه  تفاهمنامه،  این  امضاي  با 
موضوعات  اجراي  تسریع  براي  مي گردد 
مندرج در این تفاهمنامه شامل برنامه ریزي 
و  ارشد  کارشناسي  پایاننامه هاي  موضوع 
محققین  پژوهِش  نیز  و  دکتري  رساله هاي 
از  استفاده  به  عالقمند  پسادکتراي 
تسهیالت طرح شده در این تفاهمنامه در 
طرحهاي  و  تحقیقاتي  موضوعات  راستاي 
پژوهشگاه،  اولویت  داراي  پژوهشي 
کرسیهاي  پژوهشي،  فرصتهاي  اعطاي 
علمي  هیئت  اعضاي  همکاري  تخصصي، 
ارائه خدمات  امکان  نمودن  فراهم  وابسته، 
نیاز  مورد  کارگاهي  و  آزمایشگاهي  علمي، 
و  علمي  هاي  نشست  برگزاري  پژوهشگاه، 
متخصصین  از  دعوت  مشترک،  تخصصي 
حضور  جهت  پژوهشگاه  کارشناسان  و 
دفاعیه  جلسات  علمي،  سمینارهاي  در 
تامین مکان  ها،  آن  نظایر  و  ها  نامه  پایان 
کارشناسان  استقرار  جهت  امکانات  و 
علمي  نتایج  انتشار  دانشگاه،  در  پژوهشگاه 
پروژه هاي تحقیقاتي مصوب با نام مشترک 
توافق  صورت  در  پژوهشگاه  و  دانشگاه 

کتبي طرفین تالش و همکاري نماید.
 مدت این تفاهمنامه از زمان امضاء و مبادله، پنج 
سال (سه سال) تعیین شده و در صورت توافق 
طرفین، تفاهمنامه قابل تمدید خواهد بود. هریک 
از طرفین قبل از انقضاي مدت تفاهمنامه و با 
اطالع قبلي و کتبي از سه ماه قبل، مي تواند به 
تفاهمنامه خاتمه دهد و طرفین مکلف هستند تا 
پایان تمامي قراردادهاي منعقد شده براساس این 

تفاهمنامه، وظایف خود را به اتمام برسانند.
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معاون منابع انسانی وزارت نیرو با تاکید براینکه 
بخاطر  را  خود  اولیه  ارزش  فسیلی  های  انرژی 
محدودیت ها و آلودگیها از دست داده اند گفت: 
سرآغازی  می تواند  تفاهم نامه ها  نوع  این  امضای 
برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت برق 

باشد.
علی اکبر مهاجری معاون تحقیقات و منابع انسانی 
وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی 
اکوپارک های  احداث  در خصوص  نیرو  پژوهشگاه 
انرژی، مابین وزارتخانه های نیرو و علوم، تحقیقات 
احداث  تفاهم نامه  این  براساس  گفت:  فناوری  و 
اکوپارک در همه استانها  با تمرکز بر انرژی اولیه و 

انرژی های فتوولتائیک خواهد بود.
و  تجربه  و  علم  مهد  دانشگاه ها  کرد:  تصریح  وی 
پژوهش و محل رفت و آمد افراد نخبه کشور است 
و این امکان را فراهم می سازد که فرهنگ استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا کند. 
همانطور که می دانید انرژی های فسیلی ارزش اولیه 
خود را بخاطر محدودیت ها و آلودگیها از دست داده 
اند و متقابال انرژیهای تجدیدپذیر جای بهتری را در 
منابع انرژی به خود اختصاص خواهند داد. این نوع 
تفاهم نامه ها می تواند سرآغازی باشد 

برای این حرکت عظیم که در کشور شکل خواهد 
گرفت و ما نیز شاهد انجام پروژه هایی از این نوع 
در موضوع پروژه های تجدیدپذیر باشیم. مهاجری در 
خصوص پژوهش گفت: خوشبختانه وزارت نیرو از 
دو سال گذشته برنامه منسجمی را در امر  پژوهش 
پیگیری می کند تا جایی که قبال طرح های پژوهشی 
را در شورای عطف به تصویب رسانده است به طوری 
که هم اکنون  بیش از ۵0 طرح در شورای آموزش و 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو به تصویب رسانده که 

اکثر این طرحها در حوزه برق می باشد.
می توان یادآور شد: در واقع تهیه کننده طرح اولیه 
این موضوع پژوهشگاه نیرو بوده عالوه بر این وزارت 
نیرو طبق بخشنامه ای به همه شرکت ها ابالغ کرده 
که یک درصد از درآمدش را صرف پژوهش و آموزش 
کنند که امیدواریم این حرکت خوب شکل بگیرد و 
بتوانیم در آینده شاهد یک حرکت عظیمی در این 
بخش باشیم. معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت 
نیرو خاطرنشان کرد: ما از نظر نقدینگی در رابطه با 
بحث پژوهش دچار مشکل هستیم ولی اگر به لحاظ 
قانونی و زیرساختی شرایطی فراهم شود می توان به 
توسعه در بخش تحقیق و پژوهش امیدوار بود و این 

امر منوط به گشایش منابع مالی است.

 همکاری صنعت و دانشگاه
با پژوهشگاه نیرو قوت می گیرد

معاون اداره مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طی 
سالهای گذشته ارتباط ما با پژوهشگاه نیرو به این گستردگی نبود اما با امضای این 
تفاهم نامه ارتباطات گسترده تر شده است. محمدحسین امید معاون اداره مالی و 
مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار واحد روابط 
عمومی پژوهشگاه نیرو با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه نیرو 
گفت: طی سالهای گذشته ارتباط ما با پژوهشگاه نیرو به این گستردگی نبود اما با 
امضای این تفاهم نامه ارتباطات گسترده تر شده است. وی تصریح کرد: ما در وزارت 
علوم در طی دو سه سال اخیر بحث اجرای مدیریت سبز و ایجاد دانشگاه سبز را 
در دستور کار خود قرار دادیم. چرا که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، پساب ها 
حذف کاغذ  در سیستم های اداری و در واقع موضوعاتی که به مدیریت سبز مربوط 
می شود اقدامات اساسی صورت گرفته است به طوری که اجرای این تفاهم نامه ها 
نقطه عطفی در این راستا خواهد بود. به همین منظور طبق  تفاهم نامه ای که با 
سازمان برنامه و بودجه انجام شده یک ردیف از بودجه را به این موضوع اختصاص 
دادیم. معاون اداره مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید 
کرد: اکثر دانشگاه ها در استان ها امکانات و زمینه های بسیار مناسبی دارند و 
عالقه مند هستند که با  پژوهشگاه نیرو همکاری نمایند چرا که با مشارکت و 
همکاری عالوه بر الگوسازی و فرهنگ سازی در جامعه، می توانند از مزایای کوتاه 
مدت و درازمدت این نوع مجموعه ها بهره مند شوند. وی خاطرنشان کرد: اگر از 
همین االن با این فرهنگ آشنا شوند و احداث اکوپارک ها در کشور توسط دانشگاه 
و پژوهشگاه نیرو محقق شود به طوریقین جایگاه واقعی خود را در توسعه صنعت و 
دانشگاه پیدا خواهد کرد. امیدواریم تا پایان امسال حداقل تا زمان جشن های دهه 
مبارکه فجر بتوانیم چند تا از این توافق نامه با دانشگاه ها را قطعی و نهایی کرده و 

به مرحله اجرا برسانیم.

غرفه بازار دارایی های فکری در صنعت برق و انرژی در 
رونمایی  بهمن  و ششم  پنجم  تاریخ  در  نیرو  پژوهشگاه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیروف با فراهم سازی 
زمینه های ایجاد بازار دارایی های فكری، امكان بهتری 
برای تجاری سازی اختراعات و تامین منابع مالی الزم از 
طریق نظام بازار سرمایه فراهم خواهد گردید. همچنین 
مخترعان،  ایده،  صاحبان  میان  مؤثرتری  ارتباطات 

فناوران، سرمایه گذاران و صنعتگران ایجاد خواهد شد.
در این رابطه از تمام شركتها، مؤسسات، سرمایه گذاران، بهره 
برداران، تولید كنندگان تجهیزات، شركتهای بیمه، بانكها، 
شركتهای سرمایه گذاری، مراكز رشد، پارك های علم و 
فناوری، دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی، مؤسسات پژوهشی، 

مبتكرین، مخترعین و كلیه فعاالن در حوزه صنعت برق 
فكری  دارایی های  بازار  غرفه  از  تا  می آید  عمل  به  دعوت 
پژوهشگاه نیرو بازدید و با تكمیل فرم ثبت نام و ارسال به 
آدرس الكترونیكی patent@nri.ac.ir نسبت به تعیین 
وقت برای جلسه مذاكره و مشاركت در این بازار در روزهای 

مذكور اقدام نمایند.
همچنین به منظور آشنایی مخاطبان و متقاضیان مربوطه 
همزمان  انرژی  و  برق  فکری صنعت  دارایی های  بازار  با 
با برقراری غرفه بازار در پژوهشگاه نیرو،کارگاه آموزشی 
تحت عنوان »آشنایی با مالکیت فکری )مادی و معنوی( 
و بازار دارایی های صنعت برق و انرژی« در روز سه شنبه 
برگزار  پژوهشگاه  حافظ  سالن  در   11 ساعت   9۵.11.۵

خواهد گردید.

رونمایی از غرفه بازار دارایی های فكری در صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو

http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir

احداث اکوپارک ها توسط وزارت علوم و پژوهشگاه نیرو؛ 

سرآغازی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر 



پیشخوانماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره ششم ، دیماه ۹۵
6

بخش خانگی با متوسط مصرف 41 میلیارد 
و 387 میلیون مترمکعب در طی 9 سال و 
41 درصد از کل مصرف انرژی کل کشور، 
خود  به  را  گازطبیعی  مصرف  بیشترین 

اختصاص داده است.
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
)پاون(، بخش خانگی با متوسط مصرف 41 
میلیارد و 387 میلیون مترمکعب  در طی 
انرژی  مصرف  کل  از  درصد   41 و  سال   9
کل کشور، بیشترین مصرف گازطبیعی را به 
بر همین اساس  است.  داده  اختصاص  خود 
با اجرای تعدادی از راهکارهای کاهش مصرف 
از  ساختمان ها  بخش  در  گرمایشی  انرژی 
جمله عایق کاری سامانه تاسیسات و لوله ها، 
عایق کاری جداره خارجی ساختمان و نصب 
پنجره های دوجداره استاندارد عالوه بر ایجاد 
فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش 
سطح رفاه، مصرف انرژی دراین بخش حدود 

3۵ درصد کاهش یابد.

پنجره های  نصب  گزارش،  این  اساس  بر 
شده،  عایق  فلزی  قاب های  با  دوجداره 
باعث  استاندارد   UP.V.C یا  و  چوبی 
به  بیرون  از   هوا  نفوذ  رساندن  حداقل  به 
داخل ساختمان و جلوگیری از اتالف انرژی 
عایق  اینکه  بر  عالوه  پنچره ها  این  می شود 
اتالف  کاهش  باعث  هستند  خوبی  صوتی 
انرژی تا 70 درصد، کاهش بار حرارتی )گاز( 
برودتی  بار  و همچنین کاهش  در زمستان 
)برق( در فصل تابستان و جلوگیری از ورود 
گرد و غبار و کاهش آلودگی های صوتی نیز 

می شوند.
بسیار  نقش  کاری  عایق  گزارش،  بنابراین 

در  ساختمان  داشتن  نگه  گرم  در  مهمی 
فصل زمستان و خنکی آن در تابستان دارد، 
به طوری که به کمک عایق کاری می توان 
دمای داخلی یک ساختمان را در زمستان 
تا 10 درجه  تابستان  ۵ درجه گرم تر و در 
خنک تر نگه داشت. بر اساس یافته های فنی 
باالتر  هر چه میزان مقاومت حرارتی عایق 
خود  از  را  کمتری  حرارت  عایق  آن  باشد، 

عبورخواهد داد.

درب  درزبندی  سابا،  کارشناسان  اعتقاد  به 
از  دیگر  یکی  ساختمان  پنچره های  و 
راهکارهای جلوگیری از اتالف انرژی دراین 
بخش به شمار می رود که معمواًل اولین اقدام 
با درزبندی منافذ یا مکان های غیرمتحرک 
آغاز می شود که بیشترین اتالف را به خود 
درزگیرهایی  است  بهتر  داده اند.  اختصاص 
بودن،  منعطف  بر  عالوه  که  شوند  انتخاب 

طول عمرباالیی نیز داشته باشند.
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چند راهکار برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها؛

 کاهش 3۵ درصدی هزینه ها

با مصرف بهینه انرژی گرمایشی

و  برق  دارایی های فکری صنعت  بازار  برقرار غرفه  با  همزمان 
انرژی کارگاه آموزشی در راستای حمایت از شرکتهای تجاری 

سازی و سرمایه گذاران در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
به اهمیت  با توجه  نیرو؛  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
و نقشی كه تبادل اختراعات، نوآوری ها و فناوری ها به عنوان 
یكی از راهكارهای رفع نیازهای صاحبان سرمایه، بهره برداران، 
شرکتهای تجاری و متقاضیان آنها در توسعه و رشد رقابت پذیری 
ایفا می نماید، ایجاد نهادها، ساختارسازی و مهیاسازی ابزارهای 

الزم برای رشد این تبادالت ضروری می باشد.
بازار دارایی های فكری صنعت برق و انرژی ساختاری جدید در 

شبكه تبادل فناوری كشور می باشد كه با هدف عرضه و مبادله مصادیق مالكیت فكری 
در حوزه صنعت برق و انرژی در فضایی تخصصی و كارآمد طرح ریزی گردیده است. 

این بازار بستر مناسبی برای تعامل و همکاری صاحبان ایده، 
مخترعان و بازار سرمایه می باشد که در آن اندیشه ها، افکار، 
از  پس  انرژی  و  برق  صنعت  حوزه  در  اختراعات  و  ایده ها 
طی فرآیندهای مربوطه مورد معامله قرار گرفته و با حمایت 
مرتبط  متقاضیان  و  تجاری  شرکت های  سرمایه،  صاحبان 
تجاری سازی   و  تبدیل  نظر  مورد  محصول  به  موضوع،  با 

می شوند.
مفاهیم و تقسیم بندی حقوق مالکیت فکری برمبنای مصادیق 
ایران و بررسی ماهوی  مورد حمایت، فرآیند ثبت اختراع در 
پرونده های ثبت اختراع، فرایند تجاری سازی نتایج تحقیقات و 
معرفی بازار دارایی های فکری صنعت برق و انرژی و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی 

از جمله سرفصل های کارگاه آموزشی است.

برگزاری کارگاه آموزشی در راستای حمایت از شرکتهای تجاری سازی در پژوهشگاه نیرو
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پژوهشگاه نیروبه منظور ارتقاء روحیه خودباوری 
تفاهمنامه  انرژی  و  برق  متخصصین  صنعت 
همکاری بین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه شهید 
به  تبریز  دانشگاه  همچنین  آذربایجان  مدنی 

امضا رسانید.
در  نیرو،  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
راستای ماموریت پژوهشگاه نیرو برای گسترش 
صنعت  در  هدفمند  و  منسجم  تحقیقات 
انرژی کشور و به منظور ارتقاء روحیه  برق و 
نشاط و خودباوری متخصصین این حوزه، این 
تفاهمنامه با هدف همکاری آموزشی پژوهشی 
بین پژوهشگاه نیرو به نمایندگی محمدصادق 
قاضی زاده رئیس پژوهشگاه و دانشگاه تبریز به 
نمایندگی حسن ولی زاده رئیس دانشگاه، منعقد 
و مبادله شد. این تفاهمنامه، به  منظور استفاده 
از ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاه و تشریک 
هدفمند  تحقیقات  گسترش  برای  مساعی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه و افزایش سهم 
رساله های  ارشد،  کارشناسی  نامه های  پایان 
دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در 
برق  فناوری موردنیاز صنعت  و  توسعه دانش 

کشور منعقد می شود.
روش اجرایی تفاهمنامه به این صورت است که 
کارگروه راهبری متشکل از نمایندگان معرفی 
نماینده(  از سوی طرفین )هر طرف  دو  شده 

تشکیل و فرآیند اجرایی تفاهمنامه را طراحی 
و تدوین نموده و بر اجرای آن نظارت می کنند.

برگزار  را  خود  دوره ای  جلسات  کارگروه  این 
نموده و گزارش جلسات را به روسای دانشگاه 
و پژوهشگاه ارائه می کند. کلیه توافقات حاصله 
کارگروه مشترك، صورت جلسه شده و جهت 
مقام  عالی ترین  امضای  با  طرفین  به  اجراء 
اجرایی ابالغ می گردد. همچنین در هر موضوع 
همکاری، قرارداد جداگانه ای منعقد خواهد شد 

و در آن شرایط الزم مشخص خواهد گردید.
مدنی  شهید  دانشگاه  انتخاب  به  عنایت  با 
آذربایجان به عنوان کانون انرژی در منطقه ویژه 
آذربایجان  استان  ربع رشیدی  فناوری  و  علم 
شرقی، دانشگاه و پژوهشگاه در کمیته راهبری 
کانون  راهبردی  برنامه  و  اساسنامه  تدوین  و 
انرژی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 

همکاری خواهند نمود.
مطالعات  پژوهشکده  راه اندازی  به  عنایت  با 
دانشگاه  توسط  قدرت  سیستم های  کاربردی 
با  دانشگاه  بین المللی  تعامالت  به  توجه  با  و 
کشورهای همسایه از جمله ترکیه، جمهوری 
در  دانشگاه  و  پژوهشگاه  و...  عراق  آذربایجان، 
اجرای پروژه های منطقه ای، ملی و بین المللی 

همکاری می نمایند.
با عنایت به مبادله تفاهمنامه همکاری مابین 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو 
در خصوص راه اندازی مراکز رشد تخصصی لذا 
رشد  مرکز  راه اندازی  از  پژوهشگاه  و  دانشگاه 
تخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست در 

حد توان حمایت و همکاری خواهند نمود.
اراضی  از  هکتار   200 اختصاص  به  توجه  با 
نیروگاه  راه اندازی  و  نصب  جهت  دانشگاه 
در  پژوهشگاه  و  دانشگاه  بادی،  و  خورشیدی 
جذب  و  فنی  و  اقتصادی  مطالعات  خصوص 

سرمایه گذار همکاری می نمایند.
مرجع  آزمایشگاههای  راه اندازی  از  پژوهشگاه 
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کانون انرژی 

دانشگاه در حد توان حمایت خواهد نمود.
متعهد  پژوهشگاه  تفاهمنامه،  این  امضای  با 
می گردد در راستای انسجام  بخشی و حمایت از 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی و نیز پژوهِش محققین پسادکتری حول 

محور پروژه های سیاست پژوهی و آینده نگاری 
مورد تاکید پژوهشگاه، تحقق اعطای فرصتهای 
به  دعوت  و  تخصصی  کرسی های  پژوهشی، 
همکاری اعضای هیئت علمی وابسته اهتمام 
ورزد. حمایتهای پژوهشگاه متناسبًا به صورت 
ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی دانشگاه از 
حمایتهای صنعت برق و یا حمایت مستقیم 

توسط پژوهشگاه خواهد بود.
متعهد  دانشگاه  تفاهمنامه،  این  امضای  با 
می گردد برای تسریع اجرای موضوعات مندرج 
موضوع  برنامه ریزی  شامل  تفاهمنامه  این  در 
رساله های  و  ارشد  کارشناسی  نامه های  پایان 
پسادکترای  محققین  پژوهِش  نیز  و  دکتری 
عالقمند به استفاده از تسهیالت طرح شده در 
این تفاهمنامه در راستای موضوعات تحقیقاتی 
و طرحهای پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، 
کرسی های  پژوهشی،  فرصتهای  اعطای 
علمی  هیئت  اعضای  همکاری  و  تخصصی 
وابسته تالش و همکاری نماید. همچنین در 
طرفین  نامه،  تفاهم   2 ماده  اجرای  راستای 
خدمات خود را حسب مورد پس از بررسیهای 
جداگانه  قراردادهای  چارچوب  در  کارشناسی 
مدت  نمود.  خواهند  ارائه  مجموعه  هر  در 
پنج  مبادله،  و  امضاء  زمان  از  تفاهمنامه  این 
سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین، 
از  هریک  بود.  تمدید خواهد  قابل  تفاهمنامه 
با  و  تفاهمنامه  مدت  انقضای  از  قبل  طرفین 
اطالع قبلی و کتبی از سه ماه قبل، میتواند به 
تفاهمنامه خاتمه دهد و طرفین مکلف هستند 
تا پایان تمامی قراردادهای منعقد شده براساس 
این تفاهمنامه، وظایف خود را به اتمام برسانند.

این تفاهمنامه، به منظور استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای 
سازمان و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند 
اعضای هیئت علمی سازمان و افزایش سهم پایاننامه های 
دانشگاهی به امضاء رسید. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
گسترش  برای  نیرو  پژوهشگاه  ماموریت  راستای  در  نیرو 
تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور 
و به منظور ارتقاء روحیه نشاط و خودباوری متخصصین این 
پژوهشی  آموزشی  با هدف همکاری  تفاهمنامه  این  حوزه، 
آقای دکتر محمدصادق  نمایندگی  به  نیرو  پژوهشگاه  بین 
قاضی زاده رئیس پژوهشگاه، که از این پس پژوهشگاه نامیده 
می شود و دانشگاه تبریز به نمایندگی آقای دکتر محمدرضا 
پورمحمدی )رئیس دانشگاه(، که از این پس دانشگاه نامیده 
و  منعقد  زیر  شرایط  با   9۵.  10  .  2۵ تاریخ  در  می شود، 
مبادله گردید. این تفاهمنامه، به منظور استفاده از ظرفیتها 
گسترش  برای  مساعی  تشریک  و  سازمان  توانمندیهای  و 

افزایش  تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی سازمان و 
و  دکتری  رساله های  ارشد،  کارشناسی  پایاننامه های  سهم 
تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری 
مورد نیاز صنعت برق کشور منعقد می شود. روش اجرایی 
تفاهمنامه به این صورت است که کارگروه راهبری متشکل 
از نمایندگان معرفی شده از سوی طرفین تشکیل و فرآیند 
اجرایی تفاهمنامه را طراحی و تدوین نموده و بر اجرای آن 

نظارت می کنند. این کارگروه جلسات دوره ای خود را برگزار 
نموده و گزارش جلسات را به رؤسای سازمان و پژوهشگاه ارائه 
می کند. به موجب این تفاهمنامه توسعه فناوریهای مربوط 
به انرژیهای تجدیدپذیر و موضوعات زیست محیطی مرتبط، 
دانشگاه و پژوهشگاه و فعالیتهای پژوهشی مشترک به صورت 
هدفمند در راستای نیازهای صنعت برق کشور به خصوص 
در ارتباط با توسعه پژوهش ها در زمینه اکتشاف و فناوریهای 
انرژی  فناوریهای  و  پتانسیل سنجی  گرمایی،  زمین  انرژی 
بادی و زیست توده انجام خواهند داد. مدت این تفاهمنامه از 
زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعیین شده و در صورت توافق 
طرفین، تفاهمنامه قابل تمدید خواهد بود. هریک از طرفین 
قبل از انقضای مدت تفاهمنامه و با اطالع قبلی و کتبی از سه 
ماه قبل، می تواند به تفاهمنامه خاتمه دهد و طرفین مکلف 
هستند تا پایان تمامی قراردادهای منعقد شده براساس این 

تفاهمنامه، وظایف خود را به اتمام برسانند.

انعقاد تفاهمنامه همكاری پژوهشگاه نیرو با دانشگاه تبریز

در راستای توسعه همکاری صورت گرفت؛

پژوهشگاه نیرو با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
تفاهمنامه  همكاری
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طرح استاد در راستای اعتالی هم افزایی توانمندیهای علمی كشور در راستای رفع 
نیازهای صنعت برق و انرژی كشور وكمك به انسجام در تحقیقات دانشگاهیان به منظور 
ارتقای پایداری همكاری علمی آنان با صنعت برق و انرژی كشور در پژوهشگاه نیرو 

اجرا می شود.
تحقیقات  مدیریت  مأموریت  راستای  در  نیرو؛  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در صنعت برق و انرژی كشور و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و فناوری این 
با رفع  از طریق به خدمت گیری تحقیقات دانشگاهی هدفمند و هم راستا  صنعت، 
فعالیت  و  انسجام بخشی  برای  انگیزه  اعتالی  و  انرژی كشور  و  برق  نیازهای صنعت 
گروهی و رشد فضای خالقیت و نوآوری در این حوزه، طرح اعتبار سالیانه اساتید 
دانشگاه »طرح استاد« را در قالب همكاری با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به اجرا 

در می آورد.
این طرح برای تحقق اهداف اصلی زیر به اجرا در می آید.

- اعتالی هم افزایی توانمندیهای علمی كشور در راستای رفع نیازهای صنعت برق و 
انرژی كشور؛ 

 -كمك به انسجام در تحقیقات دانشگاهیان به منظور ارتقای پایداری همكاری علمی 
آنان با صنعت برق و انرژی كشور؛

و  دانشگاهها  در  رشته ای  بین  و  گروهی  تحقیقاتی  فعالیتهای  برای  زمینه سازی   -
مؤسسات پژوهشی؛ 

- همسوسازی مسیر تحقیقات دانشگاهیان با اولویتهای صنعت برق و انرژی كشور.
این طرح می تواند آثار زیر را نیز در پی داشته باشد:

 -توسعه كمی و كیفی تحقیقات مرتبط با اولویتهای صنعت برق و انرژی در دانشگاهها 
و مؤسسات پژوهشی كشور؛ 

- جهت دهی اهداف پایاننامه ها و رساله های دوره های تحصیالت تكمیلی در راستای 
رفع نیازهای صنعت برق و انرژی كشور؛ 

و  ها  دانشكده  تكمیلی  تحصیالت  های  دوره  آموختگان  دانش  -آشنایی 
آنها  بیشتر  انرژی كشور و ورزیدگی  و  برق  با صنعت  پژوهشكده های مرتبط 

برای حل مشكالت واقعی این صنعت؛ 
بزرگ در  پروژه های  اجرای  برای  -آماده سازی مجموعه های تحقیقات دانشگاهی 

صنعت برق و انرژی كشور.
شورای نظارت، كمیته ها و  دبیرخانه از ارکان اصلی این طرح می باشد.

كلیه محققین با حداقل مرتبه استادیاری كه از طریق نماینده دانشگاه برای استفاده 
از تسهیالت طرح به كمیته معرفی شده باشند، مشمول استفاده از تسهیالت طرح 

هستند.
اولویت های پژوهشی برنامه جامع پژوهشی باید با یكی از نیازهای تحقیقاتی اعالم شده 
صنعت برق و انرژی كشور هم راستا بوده و با هدف قرار دادن تولید دانش فنی و یا 

محصول سخت افزاری، نرم افزاری از سوی محقق تدوین و پیشنهاد شود.
فرآیند انجام امور تا تحقق اهداف طرح )مندرج در ماده یک در 4 مرحله  مقدماتی، 

تفضیلی، ارزیابی  و جمع بندی دنبال می شود.
پژوهشگاه برای »تدوین پیشنهادهای تفصیلی« و »اجرای برنامه های جامع پژوهشی«، 
هزینه های مربوط به اجرا و نظارت بر آنها را از طریق انعقاد قرارداد)هایی( با دانشگاه 

پرداخت می نماید.
محقق موظف است كلیه گزارشهای موردی و دورهای كه توسط نماینده دانشگاه 
تحویل  مقرر  زمان  در  را  تعیین شده  شیوه نامه  این  در  یا  و  گردد  می  درخواست 

نماید.
دانشگاه موظف است تمهیدات الزم را در خصوص ارزیابی برنامه های جامع پژوهشی 
محققین معمول نموده و حسن اجرای این برنامه ها را با ارائه یك ضمانتنامه كتبی 

تضمین نماید.
دانشگاه موظف است تمهیدات الزم را در خصوص ارزیابی برنامه های جامع پژوهشی 
محققین معمول نموده و حسن اجرای این برنامه ها را با ارائه یك ضمانتنامه كتبی 

تضمین نماید.
قوانین  مطابق  پژوهشی«  جامع  »برنامه  اعتبار  از  شده  خریداری  تجهیزات  مالكیت 

جاری كشور معین می شود.

 تشریح شیوه نامه اجرایی طرح استاد 
در پژوهشگاه نیرو 
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رئیس مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو 
این مرکز گسترش  برنامه   از مهمترین محورهای  یکی  گفت: 
شبکه مراکز رشد تخصصی در سازمانهای تابعه وزارت نیرو است 
که عالقه مند به هزینه کردن اعتبارات پژوهشی و فناوری خود 
در جهت تامین و ساخت داخل ادوات و قطعات مورد نیاز حوزه 

خود هستند.
غالمرضا لطیف شبگاهی رئیس مرکز توسعه فناوری صنعت برق 
و انرژی پژوهشگاه نیرو، در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی 
پژوهشگاه نیرو در خصوص نقش مراکز رشد در پیشرفت کشور 
امروز  فناوری در دنیای  و  پارک های علم  گفت: مراکز رشد و 
به عنوان نهادهای موثر در توسعه اقتصادی، توسعه منطقه ای، 
از  فناوری و توسعه صنایع شناخته می شوند. بسیاری  توسعه 
پدیده های نوظهور فناورانه و نوآورانه، درون این نهادها شکل 
گرفته و توسعه می یابند. آنها سازمان هایی هستند كه بوسیله 
توسعه  آن  اصلی  و هدف  اداره می شوند  متخصصین حرفه ای 
کسب و کار، و افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ 
نوآوری و رقابت در میان شركت ها و مؤسساتی است که متكی بر 

علم و دانش فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف یك مرکز رشد و 
یا یک پارك علمی،جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه 
ها، موسسات تحقیق و توسعه، شركت های خصوصی و بازار، به 
حركت انداخته و مدیریت می كنند و رشد شركت های متكی 
بر نوآوری را از طریق مراكز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل 

می نمایند. 
لطیف افزود: واحدهای فناور خصوصی به عنوان اجزای مهم حلقه 
ارتباطی صنایع و دانشگاه ها در توسعه پژوهش های کاربردی، 
ارتقای فناوری و توسعه اقتصادی به شمار می روند. این موسسات 
مهندسی  محدوده  در  تحقیقات  هدف  با  عمده  طور  به  که 
معکوس، بهینه سازی و رشد کمی و کیفی تولید، انتقال فناوری 
و نیز تجاری سازی نتایج تحقیقات شکل می گیرند، به لحاظ 
ماهیت، خصوصی و کاماًل خودگردان بوده، توسعه و رشد مالی، 
مبنای انگیزش فعالیت آن ها به حساب می آید. ایده، برنامه و 
ترکیب نیروی انسانی مناسب )به لحاظ زمینه تخصصی و میزان 
اشتغال( پایه های اساسی موفقیت این نوع موسسات محسوب 

می شوند.
رئیس مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو 
)مصوب  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست  برابر  داد:  ادامه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری( حمایت از شرکتهای دانش بینان یکی از محورهای اصلی 
تحقق این سیاستها بوده است تا آنجاکه این موضوع بار دیگر در 
سیاستهای کلی حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه کشور مورد 
تاکید قرار گرفته است. مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری یکی 

از مهم ترین بسترهای تحقق این اهداف هستند.
وی با اشاره به تاریخچه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی 
اظهار داشت: مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، مرکز 
رشدی است وابسته به پژوهشگاه نیرو که با اهداف کمک به 
خودکفایی صنعت برق و انرژی، کاهش وابستگی  این صنعت به 
ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز و کمک به اقتصاد مقاومتی 
از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و یا فناورانه حوزه 

صنعت برق و انرژی پشتیبانی و حمایت می-نماید. 
صنعت  فناوری  توسعه  مرکز  اندازی  راه  سابقه  داد:  ادامه  وی 

برق و انرژی به سال 138۶ و اخذ مجوز پارک علم و فناوری 
صنعت آب و برق به عنوان نخستین پارک وابسته به صنعت در 
ایران از وزارت علوم توسط موسسه مطالعات و آموزش مدیریت 
وزارت نیرو بازمی گردد، لیکن این فرآیند با فراز و نشیب های 
فراوانی مواجه گردید و با اعطای مجوز راه اندازی مرکز رشد 
به  آن  اندازی  راه  مسئولیت  واگذاری  و  علوم  وزارت  سوی  از 
پژوهشگاه نیرو در سال 1391 ادامه یافت. سرانجام در تیر ماه 
1392 رییس مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی از سوی 
ریاست پژوهشگاه نیرو منصوب و این مرکز کار خود را به طور 
رسمی آغاز نمود. هم چنین در راستای برنامه ریزی های صورت 
پذیرفته، موافقت اصولی ایجاد پارک فناوری برق و انرژی در سال 

1393 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ گردید.
لطیف با اشاره به زمینه فعالیت مرکز و نوع شرکتها برای جذب و 
استقرار در مرکز مفید گفت: چون این مرکز به واسطه وابستگی 
خود به پژوهشگاه نیرو، مشکالت، چالشها و نیازهای صنعت برق 
و انرژی را می شناسد، از این رو تالش می کند تا طرحهایی را که 
نیازهای کوتاه مدت و میان مدت صنعت برق و انرژی را برآورده 
نمایند جذب و حمایت نماید. مواردی نظیر ادوات هوشمند، 
ادوات پایش و نظارت، زیر سیستم های مولدهای تولید پراکنده 
هوشمند  شبکه های  انرژی،  تلفات  تجدیدپذیر،  انرژی های  و 
برق، شبیه سازهای حوزه برق، نگهداری و تعمییرات نیروگاهی، 
خودروهای  الکتریکی،  انرژی  نگهداشت  و  ذخیره  تجهیزات 
الکتریکی و هیبریدی و نظایر آن مورد عالقه این مرکز می باشد. 
شرکتهایی که در جهت طراحی، نمونه سازی، انتقال تکنولوژی 

این  از  کدام  هر  تجاری سازی  و  بومی سازی  و 
برای  می توانند  می کنند،  فعالیت  زمینه ها 

پذیرش به این مرکز رجوع نمایند. 

 عمده تفاوتهای بارز مرکز توسعه 
با  نیرو  پژوهشگاه  فناوری 

دانشگاهی  رشد  مراکز 
چیست؟

این مرکز با مراکز رشد دیگر 
چند تفاوت بارز دارد:

• این مرکز وابسته به پژوهشگاه 
امکانات  از  و  می باشد  نیرو 
وسیع و قابلیت های پژوهشگاه 

به عنوان چهارراه ارتباطی اهالی 
صنعت برق )نمایشگاه ها، همایش ها، 

آزمایشگاه های مرجع، تبادل پروژه ها، 
های  شرکت  رشد  و  جذب  در   )...
فناور استفاده می کند. بدین معنی که 
به عنوان نمونه، از دانش فنی مدون 

علمی  مراجع  و  منابع  و  پژوهشگاه 
بین المللی، از توان علمی کادر پژوهشی 

)مدیریت  پژوهشگاه  سایر ظرفیت های  و 
پژوهش ...(، از امکانات آزمایشگاه های مرجع 
پژوهشگاه، از توانمندی و تجربه تجاری سازی 

نتایج تحقیقات در پژوهشگاه و استقرار شرکای 
تجاری آن در مرکز استفاده می کند.

• این مرکز در کنار یکی از صنایع مادر و فراگیر 

کشور قرار دارد. متولیان مرکز نیازها و تنگناهای صنعت برق 
و انرژی و را می شناسند و می توانند شرکتهایی را که پتانسیل 
رفع نیازهای صنعت را دارند شناسایی کرده و با ارایه خدمات 
فنی و تخصصی در اختیار، آنها را تا مرحله عرضه محصول خود 
به صنعت حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه ساز ارتباط آنها با 

یکدیگر و صنعت باشد.
• این مرکز علیرغم اینکه هر ایده فناورانه مرتبط با حوزه های برق 
و انرژی را که در جهت رفع نیازهای صنعت و خوداتکایی کشور 
باشد، می پذیرد ولی بیشتر تمایل دارد از طرحهای فناورانه ای 
که در مرحله توسعه محصول )طرحهایی که مراحل تحقیقات 
و نمونه سازی را پشت سر گذاشته و با حمایتهای ویژه ای آماده 
عرضه محصول به بازار و ایجاد کسب و کار می باشد( قراردارند 

حمایت نماید.
• با توجه به اینکه متقاضیان و مراجعین به این مرکز با مراجعین 
به مراکز رشد دانشگاهی تفاوت ماهوی دارند، نوع خدمات مورد 
انتظار آنها نیز متفاوت است. به عنوان مثال مرکز به واحدهای 
بلکه  نمی نماید  پرداخت   seed money تحت حمایت خود
همچنین  و  سرمایه گذار  جذب  قالب  در  را  خود  حمایتهای 
همکاری با صندوقهای حمایتی ارایه می نماید. عالوه بر این با 
توجه به اینکه اغلب واحدهای تحت پوشش در مرحله توسعه 
محصول به اخذ گواهینامه های معتبر از آزمایشگاههای مرکز نیاز 

دارند، مرکز در این زمینه نیز خدمات به واحدها ارایه می نماید.
• این مرکز می تواند با بکارگیری توان خبرگان و بازنشستگان 
صنعت برق )عضو واحدهای فناور، مربی و مشاور مرکز( بازار 
کسب و کار واحدهای فناور را در جهت سیاست ها و اولویت های 

وزارت نیرو بدرستی سمت و سو بخشد.

 اهم اهداف و چشم اندازهای مرکز توسعه فناوری 
خود را بیان نمایید؟

مرکز توسعه فناوری، برای خود چهار دوره حیات 
درنظر گرفته است. بر این مبنا، دوره دو ساله 
نخست مرکز )که امروز در پایان آن قرار داریم( 
به تأسیس مرکز اختصاص داشته است. در 
همچنین  و  قانونی  زیرساختهای  دوره  این 
راه اندازی  برای  اولیه  امکانات  و  تأسیسات 
مرکز تهیه شده است. عالوه بر زیرساختهای 
دوره  این  در  مرکز  نیاز،  مورد  سخت افزاری 
فرآیندهای  اجرای  و  تدوین  به  دست  دوساله، 
اصلی خود کرده است که در بخشهای پیش 
دوساله  دوره  است.  اشاراتی شده  هم  آنها  به 
داریم(  قرار  آن  انتهای  در  امروز  )که  دوم 
تحت عنوان تثبیت مرکز طراحی شده است. 
در حقیقت مرکز در این دوره، بدنبال تثبیت 
جایگاه خود بعنوان بازوی اصلی وزارت نیرو در 
تعامل با شرکتهای دانش بنیان و فناور بویژه 
این منظور  برای  انرژی است.  و  برق  در حوزه 
برنامه های متعددی در دستور کار مرکز نظیر 
ایجاد شبکه مراکز رشد در پهنای کشور، ایجاد 
خوشه های تخصصی از شرکتهایی که کارهای 
همکاری  می دهند،  انجام  شبیه  و  همراستا 
و  هم افزایی  جهت  دانشگاهی  رشد  مراکز  با 

شبکه مراکز رشد را در داخل کشور گسترش خواهیم داد
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جریان سازی تحقیقات و پژوهش در حوزه های برق و انرژی، .....
قرار داشت. اینک مرکز ما در پایان دوره دوساله تثبیت خود، 
به جایگاه شناخته شده خوبی در صنعت برق و انرژی )شامل 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیرو( کشور از یک سو و 
همچنین در میان سایر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در 
سطح کشور رسیده است. پس از این دوره، بدنبال ایفای نقش 
جدی در عرصه صنعت برق و انرژی هستیم. براین اساس، دوره 
دوساله پس از این، را دوره تأثیر نامیده ایم. در حقیقت انتظار 
داریم مرکز پس از گذشت چهار سال از آغاز بکار خود، بتواند 
آرام آرام با به ثمر نشستن نتایج فعالیتهای واحدهای فناور خود، 
نقش تأثیرگذاری در عرصه فضای فناوری در صنعت برق و انرژی 
ایفاء نماید. پس از دوره تأثیر، مرکز باید بدنبال جایگاه تعیین 
کنندگی باشد. در افق هشت ساله، مرکز باید بتواند اثر تعیین 
حوزه  در  کالن  سیاستگذاریهای  و  تصمیم گیریها  در  کنندگی 
برق و انرژی کشور ایفاء نموده و همچنین در عرصه بین المللی 
نیز از جایگاه قابل قبولی در منطقه برخوردار باشد. البته تحقق 
این برنامه نیازمند حمایت همه جانبه همه ذینفعان در عرصه 
صنعت برق و انرژی از وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن تا بخش 

خصوصی و عموم فناوران و پژوهشگران این عرصه است.

را در مرکز  فناور  ابعاد کلیدی پذیرش واحدهای   
چیست؟

همانطور که قبال عرض کردم مرکز ما هر ایده محوری و طرح 
فناورانه را که در ارتباط با حوزه های برق و انرژی در جهت رفع 
نیاز های صنعت و خوداتکایی کشور باشد با رویی گشاده می 
پذیرد. ولی برای اولویت دهی در پذیرش شرکت ها سه موضوع 

اصلی زیر را در نظر می گیرد: 
الف - سطح آمادگی تیم متقاضی: در این رابطه سواالت زیر 

مطرح می شوند.
• آیا تیم متقاضی از تجربه عملی و صنعتی برای انجام و تحقق 

ایده محوری برخوردار است؟
• آیا متقاضی در تیم خود از تخصصهای بازاریابی و مدیریت 

بهره می برد؟
• آیا متقاضی سابقه اداره یک بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی 

را دارد؟
ب - سطح بلوغ ایده محوری: : در این رابطه سواالت زیر مطرح 

می شوند.
• ایده محوری در کدامیک از مراحل چرخه عمر خود قرار دارد؟

• آیا مطالعات اولیه امکان سنجی فنی - اقتصادی طرح انجام 

شده است؟
• آیا نمونه اولیه محصول وجود دارد؟

• آیا برای نفوذ و توسعه در بازار داخلی یا خارجی اقداماتی صورت 
گرفته است؟

ج - میزان ارتباط با صنعت برق و انرژی
• طرح در کدامیک از طبقه بندی های فناورانه مورد نظر مرکز 
که در سوال دیگری به آن پاسخ داده ام، دسته بندی می شود؟ 
د - توان مالی واحد متقاضی: در این رابطه سواالت زیر مطرح 

می شوند.
• آیا متقاضی از توان مالی مناسبی برای پیشبرد ایده محوری 

برخوردار است؟
• متقاضی به چه میزان، به حمایتهای مالی مرکز برای تحقق ایده 

محوری خود نیازمند است؟
به  انرژی  و  برق  صنعت  فناوری  توسعه  مرکز  که  را  خدماتی 

شرکتهای مستقرر ارایه می کند را ذکر نمایید؟
با توجه به شرایط و امکانات فعلی موجود، اهم خدماتی که در 
حال حاضر به واحدهای فناور مستقر ارایه میشوند به شرح زیر 

میباشد:
• استقرار در مرکز و ارائه خدمات مشاوره  ای و فنی

• ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و تست محصوالت
• معرفی به صندوق های حمایتی-مالی و اخذ تسهیالت
• کمک به شرکت ها در انجام بازاریابی محصوالت خود

• کمک به شرکت ها در جهت دانش بنیان شدن آنها
در  فعال  های  شرکت  حضور  برای  الزم  تسهیالت  ایجاد   •

نمایشگاه های داخل کشور
• معرفی و پشتیبانی از محصوالت شرکت های مستقر در مرکز 

در سطح سازمان های وزارت نیرو 

 برنامه و فعالیتهای جاری که در مرکز درحال انجام 
می باشد را بیان نمایید؟

همانطور که قبال ذکر شد، با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از 
دوره تثبیت خود است، ما فعالیت های خود را بر اساس برنامه 
مرکز گسترش خواهیم داد. یکی از مهمترین محورهای این 
برنامه ها گسترش شبکه مراکز رشد تخصصی در سازمانهای 
تابعه وزارت نیرو است که عالقه مند به هزینه کردن اعتبارات 
پژوهشی و فناوری خود در جهت تامین و ساخت داخل ادوات 
مرکز  رابطه  این  در  هستند.  خود  حوزه  نیاز  مورد  قطعات  و 
مرکز  خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  برقابی  تخصصی  رشد 
پژوهش های  مرکز  و  یزد،  خورشیدی  پاسیو  پژوهش های 

و  همکاری  )با  اراک  صنعتی  دانشگاه  در  صنعتی  الکترونیک 
حمایت شرکت توزیع نیروی اراک( فعال شده اند و تا پایان 
سال جاری دو مرکز دیگر در استان های گرگان و تبریز فعالیت 

خود را شروع خواهند کرد. 
قراردادهای  و  تفاهمنامه ها  انعقاد  تحقق  دیگر،  مهم  محور 
بود.  فناوری کشور خواهد  و  علم  پارک های  با  مرکز  همکاری 
سال آینده اولین سری شرکتهای فناور مستقر در مرکز فارغ 
را در  آنها  استقرار  زمینه  بایستی  ما  و  التحصیل خواهند شد 
پارک های علم و فناوری جهت استفاده از مزایای پارک ها آماده 
کنیم. در عرصه دیگر، حضور مؤثر مرکز را در فضای صنعت برق 
و انرژی و رویدادهای آن گسترش خواهیم داد. بر این اساس، 
مرکز از این پس در برنامه ها و گردهم آییهای مختلفی که در 
صنعت برق برگزار می شود، حضور پررنگی خواهد داشت. حضور 
با  همکاری  تخصصی،  نشستهای  همچنین  و  نمایشگاهها  در 
سندیکاها و انجمنهای صنفی و ... در این دسته جای می گیرند. 
در عرصه بین الملل نیز مرکز بدنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر با سایر 
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری بویژه در قاره آسیاست که در 
این زمینه تالشهایی را شروع کرده ایم. یکی دیگر از حوزه های 
فعالیتهای پیش روی مرکز در دوره تثبیت، ایجاد فضایی برای 
تبادل نظریات و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که 
این موضوع از طریق برگزاری نشستهای ماهیانه با خبرگان این 
روی  تمرکز  نیز،  داخلی  عرصه  در  شد.  خواهد  دنبال  صنعت 
برای  تالش  فناور،  واحدهای  تالشهای  نتایج  نشستن  ثمر  به 
و  فناوری داخلی  راه اندازی خوشه های  لنگر،  جذب شرکتهای 
کنسرسیوم صادراتی، تثبیت خدمات پایه ای و همچنین تالش 
بیشتر برای تأمین مالی طرحهای فناورانه مستقر در مرکز از زمره 

برنامه های مرکز بشمار می آیند. 
تصور می کنید چه زمانی به آنجا برسیم که هم مراکز رشد 
در جایگاه خود فعالیت کرده و به کمک دانش ایجاد کسب و 
کار کرده و به صنعت کمک کنند و هم پروژه های دانشگاهی 
بالاستفاده نمانند و هریک گرهی از مشکالت صنعت بگشایند؟ 

هفتاد سال است که ما دانشگاه داری می کنیم؛ اما تنها دوازده 
سال است که مراکز رشد و پارک های علم و فناوری را احداث 
کرده ایم. قطعا اگر مقداری پیش رویم و این مراکز جایگاهشان 
را در صنعت پیدا کنند و اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی 
در کشور فراگیر شود، به نقطه ای می رسیم که درآمدها از محل 
دانش کسب شوند و نه از فروش نفت و سایر منابع طبیعی. الزمه 
دسترسی به این نقطه ایجاد فرهنگ عمومی نوآوری و باور به 

خلق ثروت از طریق دانش است.
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برق  آب،  هوشمند  شبکه  فناوری های  توسعه  مرکز  معاون 
تجهیز  پروژه   دراجرای  نیرو  پروژهشگاه  گفت:  انرژی  و 
تمامی  از  آب،  هوشمند  کنتورهای  به  کشاورزی  چاه های 
استانداردهای بین المللی بهره گرفته چرا که بایستی ۶00 

هزار چاه کشاورزی به این سیستم مجهز شوند.
علی شفیعی معاون مرکز توسعه فناوری های شبکه هوشمند 
آب، برق و انرژی در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی 
پژوهشگاه نیرو در خصوص پروژه تجهیز چاه های کشاورزی 
به کنتورهای هوشمند آب گفت: این پروژه مربوط به طرح 
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است که به عنوان 
یک طرح ملی  برای مدیریت بحران آب به تصویب رسیده 

است و از طرح های مهم و اولویت دار وزارت نیرو است.
چاههای  تجهیز  پروژه  سیاست گذار  کرد:  تصریح  وی 
کشاورزی به کنتور هوشمند وزارت نیرو است ولی مجری 
برای  می باشد.  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  طرح  این 
فناوری های شبکه هوشمند  این طرح مرکز توسعه  اجرای 
و  فنی  ارائه خدمات  به  مشاور  قالب  در  انرژی  و  برق  آب، 
و  فنی  مشخصات  ارائه  سیستم ها،  طراحی  برای  تخصصی 
تعیین  از پیش  اهداف  به  نیل  آزمون ها در جهت  مدیریت 

شده طرح می نماید.
افزود:  و  کرد  اشاره  پروژه  این  فنی  مشخصات  به  شفیعی 
ارئه  را  هوشمند  کنتورهای  فنی  مشخصات  یک،  فاز  در 
کردیم تا کنتورسازها بتوانند براساس مشخصات فنی کنتور 
گسترده،  بازار  نبود  دلیل  به  گذشته  در  کنند.  طراحی  را 
وجود  در کشور  آب  کنتور هوشمند  برای  فنی  مشخصات 
نداشت اما پس از ورود پژوهشگاه نیرو سازندگان داخلی با 
استفاده از دانش  روز توانستند به ساخت کنتور هوشمند با 
مشخصات فنی کامل دست پیدا کنند. با توجه به این که 
ساخت کنتور هوشمند جزء نیازهای وزارت نیرو بود، برای 
براساس  تا  شد  تعریف  جدید  فنی  مشخصات  آن  ساخت 
استانداردهای بین المللی تهیه شده کنتورسازها بتوانند این 

کنتورها را بسازند.
معاون مرکز توسعه فناوری های شبکه هوشمند آب، برق و 
با شرکتهای مورد نظر  این منظور  برای  تاکید کرد:  انرژی 
از نظرات مختلف بهره  تبادل و نظر پرداخته و  به بحث و 
از  است  نظرمان  مورد  که  محصولی  به  بتوانیم  تا  گرفتیم 

طریق تولیدکنندگان داخلی دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: برای بررسی و آزمون کنتورهای تولید شده 
از آزمایشگاه های فعال داخلی برای آزمون های الکترونیکی 
و آزمون های هیدرولیکی و دقت استفاده کرده ایم و تالش 
شده است که آزمایشگاهها به سطح استاندارد نزدیکتر شوند 

تا آزمون ها با کیفیت مطلوبی انجام پذیرد.
شفیعی تصریح کرد: براساس سیاست وزارت نیرو مقرر شد 
با کنتور برق فهام  ارتباط  قابلیت  که کنتورهای کشاورزی 
را نیز داشته باشند که بر این اساس سلسله جلساتی را با 
شرکتهای سازنده کنتورهای برق و کنتورهای آب و دست 
اندرکاران طرح فهام برگزار شد و مشخصات فنی استخراج 
شد و مدل دیتا برای ارتباط  کنتور آب با کنتور برق  تهیه 

شد.

در  کنتور  تولید  برای  مناسبی  ظرفیت های  ما  افزود:  وی 
داخل کشور داریم  و به همین منظور به شرکتهای کنتور 
ارائه کردیم  را  این خصوص مشاوره های الزم  ساز آب در 
تا با آشنایی با روال های مربوط به کنتور هوشمند بتوانند 
مرکز  از  را  فنی  تاییدیه های  و  تولید  را  مناسبی  محصول 

بگیرند.
برق  آب،  هوشمند  شبکه  فناوری های  توسعه  مرکز  معاون 
این خصوص ما دو مرحله آزمون داریم  انرژی گفت: در  و 
خصوص  در  اولیه  تاییدیه  کنتورسازها  به  نخست  فاز  در 
آزمون های ابتدایی داده می شود تا براساس آن در مناقصات 
به اخذ  نمایند. در حال حاضر هفت سازنده موفق  شرکت 
فرآیند  در  نیز  دیگری  سازنده های  و  اولیه شده اند  تأییدیه 
اینکه ساخت کنتور هوشمند  با توجه به  آزمون می باشند.  
سرمایه گذاری  ریسک  و  است  تازه  و  بکر  صنعت  یک  آب 
برای تولیدکنندگان داخلی دارد به آنها این فرصت داده شد 
که خط تولید کامل را پس از اخذ تأییدیه اولیه راه اندازی 
کنند و پیش شرط اخذ تأییدیه نهایی، راه اندازی خط تولید 
و خط تست و کالیبراسیون در محل کارخانه می باشد. مرکز 
توسعه فناوری های شبکه هوشمند آب، برق و انرژی عالوه 
بر مدیریت آزمون ها مشاوره های الزم را نیز در فرآیند اخذ 
دریافت  را  اولیه  تأییدیه  به شرکت هایی که  نهایی  تأییدیه 
کرده اند ارائه می نماید تا محصول نهایی استانداد و بر اساس 

مشخصات فنی تولید شود.
کشور  آب  صنعت  جدی  نیازهای  از  شد:  یادآور  شفیعی 
در صورت  که  است  آب  هوشمند  کنتور  مرجع  آزمایشگاه 

پروژه های  به  مربوط  روال های  از  بسیاری  می تواند  احداث 
نصب کنتور آب را تسریع ببخشد. در این رابطه با آزمایشگاه 
برای  مرجع  آزمایشگاه  تجهیز  خصوص  در  مختلف  های 
فاز  در  فعال  اما  است  شده  انجام  صحبت هایی  آب  کنتور 
مذاکره هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط این کار را 

به نتیجه برسانیم. 
استانداردهای  از  پروژه   این  اجرای  برای  ما  افزود:  وی 
چاه  هزار   ۶00 بایستی  که  چرا  گرفتیم  بهره  بین المللی 
کشاورزی به این سیستم مجهز شوند بنابراین باید در تولید 

این محصول تمام استانداردها رعایت شود.
این  گفت:  و  کرد  اشاره  کنتورها  این  مزایای  به  شفیعی 
کنتورها بر روی چاههای کشاورزی نصب می شود به طوری 
باید  کشاورز  و  داشته  شارژ  کارت  با  ارتباط  قابلیت  که 
شرکت  به  خود  کارت  سهمیه  گرفتن  برای  بار  یک  سالی 
آب منطقه ای مراجعه نماید. روش کار بدین صورت است 
که  زمانی  می شود  نصب  کشاورزی  آبی  چاه  بر  کنتور  که 
حجم آب مصرفی به اتمام رسید اگر چاه برقی باشد کنتور 
پمپ  برق  و  بدهد  برق  کنتور  به  فرمان  یک  می تواند  آب 
قطع می شود. در این حالت کشاورز مجاز به استفاده از آب 
نیست و باید دوباره کارت خود را شارژ نماید. همچنین اگر 
چاه کشاورزی دیزلی باشد می توان مدیریت را در سهمیه 

سوخت اعمال کرد. 

وی تاکید کرد: این کنتورها دارای قابلیت ارتباط از راه دور 
شوند  پایش  هفتگی  و  روزانه  صورت  به  می توانند  و  بوده 
بر  عالوه  گزارش  دهند.  را  چاهها  از  آب  برداشت  میزان  و 
این برنامه بعدی ما این است که مطالعاتی در مورد افزودن 
انجام  فعلی  سیستم  روی  بر  پایش  و  مدیریت  سامانه های 
از  آب  برداشت  میزان  براساس  باید  سامانه ها  این  شود. 
نظر  از  را  زیرزمینی  سفره های  وضعیت  مختلف،  چاه های 
بررسی  شده  ذخیره  آب  و حجم  شده  برداشته  آب  میزان 
نمایند تا بر اساس این اطالعات و نیز نسبت بارش و برداشت 
ساالنه بتوان در مورد الگوی کشت نیز دقیق تر تصمیم گیری 

کرد.
برق  آب،  هوشمند  شبکه  فناوری های  توسعه  مرکز  معاون 
با تاکید براینکه این کنتورها جلوی هدررفت آب  انرژی  و 
مقداری  یک  ساالنه  کنتورها  این  کرد:  اظهار  گیرد  می  را 
را  برداشت می شود  اضافه  آبی که در حال حاضر  از حجم 
کنترل می کنند و می توانند آن مقدار از منابع زیرزمینی از 

دست رفته را دوباره ذخیره نماید.

تولیدکنتورهای هوشمند مطابق بااستانداردهای بین المللی
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پژوهشگاه  فرآیند  و  شیمی  گروه  کارشناس 
در  زغال شویی  واحد  احداث  با  گفت:  نیرو 
کنار معدن، هزینه های انتقال زغال به نیروگاه 

حدود ۵0 درصد کاهش می یابد.
سیداحمد احمدی، کارشناس گروه شیمی و 
فرآیند پژوهشگاه نیرو در گفتگو با خبرنگار 
در  نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد 
خصوص پروژه بررسی و مطالعه سیستم های 
طبس  حرارتی  نیروگاه  برای  زغال شویی 
گفت: در کشور ما تاکنون نیروگاه زغال سوز 
نداشته ایم و تنها در زرند کرمان یک نیروگاه 
حرارتی با ظرفیت پایین با قابلیت استفاده از 
سوخت مازوت و زغال سنگ طراحی شده بود 
این  تولید  بهره برداری  مشکالت  علت  به  اما 
نیروگاه با  سیستم زغال سوز هرگز به ظرفیت 
اسمی نرسید و در سالهای اخیر بهره برداری از 
این نیروگاه صرفا با سوخت های مازوت و گاز 

انجام می شد.
وی تصریح کرد:  علی رغم وجود ذخایر عظیم 
با توجه به دارا بودن  زغال سنگ در کشور، 
نیازی  پیش  تا چند سال  گاز   منابع عظیم 
سوخت  عنوان  به  ذخایر  این  از  استفاده  به 
نیروگاه ها احساس نمی شد. ولی با عنایت به 
قابلیت استفاده بهینه از منابع گاز و به منظور 
صرفه جویی در مصرف گاز و نیز صادرات آن، 
هیات دولت تصمیم گرفت تا از منابع عظیم 
حرارتی  انرژی  ذخایر  عنوان  به  زغال سنگ 
مطالعاتی  زمینه  این  در  گردد.  بهره برداری 
توسط سازمان توسعه برق که اکنون به شرکت 
نام  تغییر  برق حرارتی  تولید  مادر تخصصی 

داده انجام گرفت.
وی ادامه داد: در خصوص ذخایر زغال سنگ 
نداشت  وجود  جامعی  شناخت  کشور 
زغال سنگ ها  با توجه به ساختارهای مولکولی 
و  کمیت  و  زغال سنگ  شبکه  کریستالی  و 
طبقه  گروه   چندین  به  ناخالصی ها  کیفیت 
می توان  کلی  جنبه  از  ولی  می شوند،  بندی 
اصلی  دسته  دو  به  را  زغال سنگ  معادن 
زغال های کک شو و زغال های حرارتی تقسیم 

بندی نمود.
احمدی تصریح کرد: در ایران طی 100 سال 
برای  کک شو  زغال های  معادن  از  گذشته 
فرایندهای احیاء سنگ های معدن و استخراج 

عمده  کاربرد  و  شده  زیادی  استفاده  فلزات 
آن در صنایع فوالد و صنایع مس بوده است. 
این در حالی است که تنها حدود 10 درصد 
برای  کشور  در  استخراجی   زغال سنگ  از 
تامین انرژی حرارتی )عمدتا توسط واحدهای 

صنعتی کوچک( مصرف می گردد. 
کارشناس گروه شیمی و فرآیند پژوهشگاه نیرو 
گفت: از آنجا که هدف از این طرح استفاده از 
ززغال حرارتی برای تامین انرژی حرارتی مورد 
نیاز نیروگاه می باشد، محل نیروگاه باید در 
زیادی  هزینه  تا   باشد  زغال  معادن  اطراف 
سنگ  زغال  عظیم  حجم  جابجایی  صرف 

مصرفی نیروگاه نگردد.
معادن زغال عمدتا در اطراف کویر مرکزی و 
مناطق البرز شرقی و مرکزی واقع بوده و در 
حال حاضر  مهم ترین معادن کشور در اطراف 
شهرهای کرمان. طبس، سوادکوه و شاهرود 
در حال بهره برداری هستند. براساس مطالعات 
انجام شده مشخص  شده که با توجه به وجود 
منطقه  در  حرارتی  زغال سنگ  عظیم  ذخایر 
از  منطقه  این  طبس،  شمالغربی  در  مزینو 
پتانسیل مناسبی برای احداث نیروگاه حرارتی 

زغال سوز برخوردار است. 
کارشناس گروه شیمی و فرآیند پژوهشگاه نیرو 
تاکید کرد: اولین قدم شناسایی معادن از لحاظ 
کمی و کیفی بود که در این زمینه پژوهشگاه 
نیرو طی سال های 90-1389  اولین همکاری 
را با سازمان توسعه برق در زمینه آنالیز کیفی 
این  زغال های استخراجی آغاز کرده و طی 
مدت آزمایشات مورد نظر را روی نمونه های 
زغال استخراج شده از نقاط و اعماق مختلف 
حدود 20  مدت  این  طی  داد.  انجام  معادن 
هزار نمونه از زغال سنگ معادن مزینو طبس 
فرایند  و  آزمایشگاههای گروه شیمی  توسط 
آنالیز شده و نتایج طی گزارشاتی به سازمان 

توسعه برق تحویل گردید.
احمدی افزود: در نهایت تصمیم بر این شد 
نیروگاه  احداث  روی  متمرکز  مطالعات  که 
حرارتی زغال سوز در منطقه طبس به ظرفیت 

۶۵0 مگاوات انجام شود که برای فاز اول کار، 
دو واحد 32۵ مگا واتی در نظر گرفته شد و 
کارهای آماده سازی و تملیک زمین و مطالعات 
انجام شد و  شرکت قدس نیرو به عنوان مشاور 
توسط سازمان توسعه برق انتخاب شد تا یک 

سری مطالعات پایه را به انجام رسانند.
احمدی اضافه کرد: با توجه به تجربیات کسب 
شده از کشورهای خارجی مطالعات جامعی در 
خصوص نیروگاههای زغال سوز  انجام شد و 
با توجه به وجود ناخالصی های زیاد در زغال 
سنگ معادن. مطالعه روی آماده سازی زغال 
سنگ )زغال شویی( از مهم ترین محور های 
این مطالعات بود که این امر در قالب پروژه 
ای با عنوان "مطالعه و بررسی سیستم زغال 
شویی بهینه در نیروگاه طبس" به گروه شیمی 

و فرایند پژوهشگاه نیرو واگذار شد.
این پروژه در سه مرحله به شرح زیر انجام شد:

انتخاب مناسب ترین روش آماده سازی   -1
زغال در نیروگاه طبس

و  پساب  مصرفی،  آب  میزان  بررسی   -  2
پسماندها

3- انتخاب سیستم بهینه دانه بندی و انتقال 
زغال آماده

در  شده  مطرح  پرسش  به  پاسخ   در  وی 
خصوص میزان  باالی مصرف آب در فرایند 
زغال شویی و صرفه اقتصادی این کار گفت: 
بحث مصرف آب در طی مراحل شستشوی 
زغال خیلی مهم است ولی ناچارا باید استفاده 
کرد. در کارخانجات زغال شویی بخش عمده 
ای از این آب بازیافت می شود و آبی که مجددا 

از سیستم خارج می شود تحت نظارت سازمان 
محیط زیست باید قابل استفاده در کشاورزی 
باشد در غیر اینصورت آن سازمان اجازه بهره 

برداری از منابع آب را نمی دهد. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه منطقه طبس 
از  باید  نیاز  مورد  و آب  است  آبی  منطقه کم 
چاههای آن منطقه تامین  شود، در مطالعات 
انجام شده میزان آب مورد نیاز از مهمترین عوامل 
تاثیر گذار بر انتخاب روشها و فرایندهای زغال 
شویی بوده و به همین دلیل مرحله دوم پروژه  به 
بررسی میزان مصرف آب و حجم پساب های مایع 
فرآیند و اتخاذ راهکارهای مناسب برای بازیافت 
حداکثری و به حد اقل رساندن میزان مصرف آب 

تازه اختصاص یافته بود. 
احمدی در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه 
احداث نیروگاه اظهار نمود: طبق اطالعات به 
دست آمده تمام کارهای مورد نظر روی پروژه 
قلب  که  بویلر  قرارداد  ولی  است  شده  انجام 

نیروگاه است هنوز اجرایی نشده است. 
احمدی در پاسخ به این سوال که با استفاده 
از زغال سنگ در نیروگاهها چقدر در مصرف 
گاز صرفه جویی می شود گفت: بویلری که 
طراحی شده و فعال به عنوان آخرین گزینه 
مطرح است بویلری با سوخت ترکیبی )مصرف 
همزمان حدود ۶0 درصد زغال سنگ و 40 
درصد گاز طبیعی( می باشد. طبق برآوردهای 
صورت گرفته برای فاز اول نیروگاه طبس با 
تا 2.۵  مگاوات. حدود 2  تولید۶۵0  ظرفیت 
میلیون تن در سال باید زغال استخراج شود با 
برآوردی که شده حدود 2 میلیارد متر مکعب 

در سال صرفه جویی گاز را به همراه دارد.
بینی  پیش  باشد  آمیز  موفقیت  اول  فاز  اگر 
می شود سایت طبس پتانسیل احداث ۶ یا 
 2۵00 حدود  ظرفیت  با  نیروگاهی  واحد   8
مگاوات را دارا باشد اما محدودیت ها خیلی 
زیاد است و معدن طبیعت ناشناخته ای دارد و 
هر چقدر دقیق استخراج و برآورد کرده باشند 
باز در حین کار ممکن است به چیزهای پیش 
بینی نشده ای برسد. بنابراین اقتصاد حرف اول 
را می زند و نمیتوان از هم اکنون در خصوص 
نظر  اظهار  نیروگاه  بعدی  های  فاز  و  توسعه 

نمود. 
احمدی تصریح کرد: هزینه برای آماده سازی 
2 میلیون تن زغال سنگ  مورد نیاز نیروگاه 
در سال، به تاسیسات زغال شویی با ظرفیت 
نیاز  بر ساعت  تن  الی 3 هزار  تقریبی -2.۵ 
احداث  میانگین  و  تقریبی  هزینه  باشد.  می 
واحدهای زغال شویی چیزی حدود 10 تا 12 

هزار دالر برای هر تن ظرفیت است.
وی خاطرنشان کرد: با احداث واحد زغال شویی  
به  زغال  انتقال  هزینه های  معدن،  کنار  در 

نیروگاه حدود ۵0 درصد کاهش می یابد.

کاهش ۵0 درصدی هزینه انتقال با احداث واحد زغال شویی در نیروگاه طبس
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روش  ایجاد  بررسی  و  مطالعه  پروژه  مدیر 
توسعه یافته برای آنالیز سوخت گاز نیروگاه ها 
می تواند  تکمیل  در صورت  پروژه  این  گفت: 
کیفیت سوخت گاز را در هر منطقه با دقت 
باالتر و اجزاء بیشتر مشخص نماید به طوری 
باعث  می تواند  کیفیت  در  شفافیت  این  که 
محفظه  و  بویلر  مشکالت  بروز  از  جلوگیری 

احتراق گردد.
 فرزاد برهان آزاد مدیر پروژه مطالعه و بررسی 
سوخت  آنالیز  برای  یافته  توسعه  روش  ایجاد 
گاز نیروگاه ها در گفتگو با خبرنگار واحد روابط 
و  فعالیتها  تشریح  به  نیرو  پژوهشگاه  عمومی 
اقدامات صورت گرفته در حوزه آنالیز سوخت 
و گفت: گاز طبیعی مورد  پرداخت  نیروگاهها 
مصرف در ایران از منابع متنوع تأمین می شود 
که مهمترین این منابع گاز طبیعی استخراج  
شده از مخازن مستقل گازی و  مخازن نفتی 
کاربردهای  ارزشمند  محصول  این  باشد.  می 
زیادی در صنایع مختلف اعم از صنایع فوالد، 
کارخانجات سیمان، صنایع پتروشیمی و ... دارد. 
کاربردهای  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
از صنایع  استفاده  ما  در کشور  این محصول 
نیروگاهها  اول  سوخت  عنوان  با  نیروگاهی 
می باشد و در واقع این محصول نقش اصلی 
را در تولید برق کشور در نیروگاههای حرارتی 
در  مهم  پارامترهای  از  یکی  دارد.  عهده  به 
سوخت  کیفیت  تعیین  نیروگاهها  طراحی 
مورد استفاده در نیروگاهها می باشد و در واقع 
نیروگاهها  بعدی  تنظیمات  و  اولیه  طراحی 
وابسته به کیفیت سوخت مورد استفاده است. 
برهان آزاد تصریح کرد: کیفیت سوخت گاز در 

نقاط مختلف کشور و نیز با توجه به تغییرات 
فصول، متفاوت می باشد. به بیان دیگار جهت 
پایش  سوخت  نوع  این  از  بهینه  بهره برداری 
مستمر آن امری ضروری است. جهت پایش 
منابع  در  مختلف  استاندارهای  گاز  سوخت 
داخلی و خارجی، تدوین گردیده است که هر 
یک از این استانداردها با توجه به شرایط خود 
قادر به تعیین اجزاء مختلف و خواص فیزیکی 
سوخت گاز می باشند تا قبل از این استاندارد 
ASTM- D194۵   و استانداردهای مشابه 
گاز  سوخت  در  موجود  اجزاء  تعیین  مبنای 
بر  کشور  در  پایشی  اقدامات  و  است  بوده 
با مطالعات  اما  انجام شده است.  همین مبنا 
انجام در این مدت و به سبب ناکافی بودن این 
استاندارد ضرورت استفاده از استاندارد جامع 

تر بیش از پیش احساس می شد. 
بازنویسی  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
تحویل  طبیعی  گاز  کیفیت  استانداردهای 
ایران و توجه  شده از سوی شرکت ملی گاز 
این شرکت به استانداردهای جامع و توسعه 
به  نیرو  پژوهشگاه  بازنویسی  این  در  یافته 
لزوم  نیرو  وزارت  تحقیقاتی  بازوی  عنوان 
تعیین  را در  استانداردها  نوع  این  از  استفاده 
کیفیت گاز نیروگاهها مورد توجه جدی قرار 
اجرایی  برای  پروژه ای  راستا  این  در  و  داده 
شدن این استاندارد در پژوهشگاه نیرو تعریف 

شده و مورد تصویب قرار گرفت.
انجام  از  الذکر پس  یادآور شد:  پروژه فوق  وی 
مطالعات مقدماتی و گسترده در سالهای گذشته در 
اسفند ماه 94 به تصویب رسیده و مراحل اجرایی 
آن بالفاصله آغاز گردید. در این پروژه ضمن مطالعه 

استانداردهای  مورد  در 
توسعه یافته استاندارد مناسب انتخاب 

جبهه  دو  در  نیاز  امر  این  موازات  با  شده  
کاری دیگر نیروگاههای کشور در زمان حال و 

در توسعه های آتی مورد مطالعه قرار گرفته و گاز 
تامین شده در نقاط مختلف کشور نیز مطالعه شد. 
با توجه به مطالعات انجام شده و در ادامه پروژه، 
منطقه بندی کشور از نظر تعداد نیروگاهها و نوع 
سوخت مورد استفاده در حال انجام بوده و در نهایت 
ضمن تدوین و عملیاتی نمودن دستورالعمل این 
استاندارد و بهینه سازی دستورالعمل استاندارد قبلی 
پیشنهادات جهت آنالیز سوخت گاز در هر منطقه با 
دستور العمل مناسب برای منطقه ارائه می شود. این 
پروژه در صورت تکمیل می تواند کیفیت سوخت 
گاز را در هر منطقه با دقت باالتر و اجزاء بیشتر 
مشخص نموده که این شفافیت در کیفیت می تواند 
باعث جلوگیری از بروز مشکالت بویلر و محفظه 
احتراق گردد که این امر باعث افزایش طول عمر 
قطعات داغ نیروگاهی می شود. همچنین با توجه 
به نتایج این پروژه می توان رفتار مناسب با سوخت 
تحویلی به نیروگاه از ایستگاه تقلیل فشار تا محل 
مصرف را مدل سازی و تعیین نمود تا ضمن بهره 
برداری از حداکثر قابلیت های سوخت گاز مشکالت 
موجود در خط تامین گاز نیز به حداقل ممکن 

کاهش یابد.
پژوهشگاه  مستمر  همکاری  با  است  امید   
نیرو و به سرانجام رسیدن این پروژه راه برای 
کاهش هزینه های تعمیرات و کاهش مصرف 
سوخت ناشی از مدیریت صحیح مصرف آن 
افزایش  راه  هموار گردد و قدمی کوچک در 

بهره وری در صنعت برق برداشته شود.

لزوم استفاده از 
 استانداردها
 برای آنالیز 

سوخت نیروگاهها

بازگشت همه به سوی اوست
همکاران گرامی؛ 

جناب مهندس مرتضی ممیزی، مهندس فرزاد برهان آزاد و دکتر هادی بیرامی
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تســــلیت عــــرض نمــوده و از درگاه خداونــد متعال برای آن مرحومان 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان پژوهشگاه نیرو منصوب شد
آقایان؛  اعتبار  تعاونی  عمومی  مجمع  در 
رضا  امینی،  بابک  عامریان،  بنی  علیرضا 
اسماعیلی  احمد  و  کریمی  رضا   ، شمسی 
و  انتخاب  مدیره  هیات  اعضای  عنوان  به 
محمد صنعتگران نیز از طرف هیات مدیره 
به عنوان مدیرعامل منصوب شدند. محمد 
صنعتگران مدیرعامل تعاونی پژوهشگاه نیرو 
عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگو  در 
تعاونی  نیرو در خصوص شرکت  پژوهشگاه 
از  :پس  گفت  پژوهشگاه  کارکنان  اعتبار 
کل  اداره  تائید  دریافت  و  مجمع  برگزاری 
تعاون استان تهران در حال پیگیری مراحل 

به  و  هستیم  رسمی  روزنامه  آگهی  و  ثبت 
زودی گواهی ثبت را دریافت می نمائیم . وی 
افزود: عضویت در تعاونی اعتبار برای پرسنل 
تمام وقت پژوهشگاه نیرو مجاز بوده و بزودی 
فراخوان عضویت به اطالع همکاران خواهد 
رسید و برای پرداخت حق عضویت به میزان 
2000000 ریال به صورت اقساط امکانتی 

فراهم خواهد گردید. 
جلسه  به  اشاره  با  همچنین  صنعتگران 
ریاست  با  که  مدیره  هیات  اعضاء  مشترک 
رئیس پژوهشگاه نیروبرگزار شد ضمن مثبت 
ارزیابی کردن نتایج جلسه، اهداف زیر را برابر 

و  برشمرد  اعتبار  تعاونی  برای  اساسنامه  با 
گفت: ارائه خدمات اعتبار مالی، ارائه خدمات 
اعتباری در حوزه های رفاهی ترویج و تحکیم 
عمومی؛تامین  تعاون  و  همکاری  مشارکت، 
نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی از جمله 
این اهداف است. وی همچنین آغاز بکار تعاونی 
اعتبار را گام  مهمی در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی اعالم نمود.  محمد صنعتگران خبر داد 
:با توجه به اینکه تعداد بازنشستگان پژوهشگاه در 
سالهای اخیر روند صعودی داشته و هم اکنون 
تعداد 11 نفر از همکاران به افتخار بازنشستگی 

نایل و تا پایان سال 97 نیز تعداد 12 نفر دیگر به 
این جمع اضافه خواهند شد . به منظور استفاده 
از ظرفیت ها و تجارب این عزیزان و همچنین 
نشست  گرامی،اولین  بازنشستگان  تکریم 
بازنشستگان پژوهشگاه به زودی برگزار و در این 
نشست طرح ایجاد کانون بازنشستگان پژوهشگاه 
نیرو مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم در 

این خصوص انجام خواهد شد .
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توان  انتقال  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس 
گفت:  نیرو  پژوهشگاه  باالی  ظرفیت  با 
گردآوری و تحلیل اطالعات مورد نیاز برای 
مدلسازی،  برای  الزم  پیش نیازهای  تهیه 
برنامه ریزی  برای  مدل  نتایج  استخراج 
به  هدف  كشورهای  با  ایران  برق  تبادالت 
هاب  عنوان  به  ایران  نقش  تحقق  منظور 

انرژی انجام می گیرد.
همایون برهمندپور رئیس مرکز توسعه فناوری 
انتقال توان با ظرفیت باالی پژوهشگاه نیرو در 
گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه 
نیرو در خصوص تبادالت برق ایران با كشورهای 
در  الكتریكی  انرژی  تبادالت  گفت:  همسایه 
دنیای كنونی از چندین منظر شامل تجارت 
شبكه،  ظرفیتهای  اشتراك گذاری  به  برق، 
افزایش قابلیت اطمینان، پایین آوردن هزینه 
تولید و انتقال، توسعه روابط تجاری، توسعه 
حسن همجواری و تعامل متقابل با كشورها 

قابل بررسی است. 
موقعیت  دلیل  به  ایران  کرد:  تصریح  وی 
بین  در  گرفتن  قرار  و  ممتاز  جغرافیایی 

بازارهای منطقه ای برق در شمال و جنوب 
و همچنین داشتن ظرفیتهای مناسب تولید 
و انتقال انرژی الكتریكی، نقش ارزنده ای در 
ارتباطات الكتریكی و تبادالت برق در منطقه 
نسبی  مزیتهای  این  رهگذر  از  و  داشته 
می تواند نقش آفرینی بسزایی در شكل گیری 
داشته  منطقه  در  الكتریكی  تبادالت  نقشه 
باشد. پیشقدم شدن ایران برای تدوین شكل 
ساختار بازار با محوریت این كشور، می تواند 
نقش اصلی و اساسی در راهبرد تبادالت برق 
در منطقه و چرخش معادالت تجارت برق با 

مركزیت ایران داشته باشد.
برهمندپور ادامه داد: یكی دیگر از ضروریات 
توسعه صادرات برق ایران، ابالغ سیاست های 
معظم  مقام  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  كلی 
از  یكی  كه  است   1392 سال  در  رهبری 
زیربندهای بند )13( آن تحت عنوان " مقابله 
با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت 
و گاز"، "افزایش صادرات برق" است كه این 

مهم به وزارت نیرو سپرده شده است.
وزارت  اساس،  همین  بر  کرد:  اظهار  وی 
نیرو از چند سال قبل با این راهبرد كالن 
بین  برق  تبادالت  گسترش  پیش بینی  و 
در  آینده،  در  همسایه  كشورهای  و  ایران 
برای  جامع  طرح  و  راه  نقشه  تدوین  پی 
كشورهای  با  برق  تبادل  نحوه  بررسی 
قرارداد  راستا  این  در  و  برآمد  همسایه 
"برنامه ریزی  راهبردی  و  كالن  پروژه  

بلندمدت نحوه تبادل حامل های برق و گاز 
بین ایران و همسایگان" بین شركت توانیر 
منعقد   1393 سال  در  نیرو  پژوهشگاه  و 
با  كه  است  آن  هدف  پروژه  این  در  شد. 
تا  كشور  انرژی  كالن  برنامه ریزی  بررسی 
رصد  همچنین  و  سو  یك  از   1420 افق 
انرژی كشورهای هدف پروژه،  برنامه ریزی 
خصوصًا برای دو حامل برق و گاز طبیعی 
توسعه  كالن  برنامه ریزی  دیگر،  سوی  از 
تبادل برق كشور با كشورهای هدف تا افق 
برنامه ریزی  چند  هر  آید.  بدست  مذكور 
نیرو  وزارت  تبادالت گاز طبیعی در حوزه 
و  حاضر  حال  در  كه  آنجا  از  لكن  نیست، 
عنوان  به  طبیعی  گاز  رو،  پیش  سال های 
برق  تولید  برای  اولیه  حامل  اصلی ترین 
محسوب می گردد، برای توازن سبد انرژی 
تبادالتی، حتمًا باید این دو حامل در كنار 

هم دیده شوند.
با  توان  انتقال  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس 
کرد:  تصریح  نیرو  پژوهشگاه  باالی  ظرفیت 
راهبرد  این  آغاز  از  سال  چند  از  پس  حال 
در وزارت نیرو و فعالیت های انجام شده در 
برنامه ششم  این پروژه، در ماده ۶0 الیحه 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور 
كه اخیراً این ماده به تصویب مجلس شورای 
است  شده  پیش بینی  رسیده،  نیز  اسالمی 
اقدامات الزم جهت  برنامه،  اول  از سال  كه 
تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب )هاب( 

خود  این  كه  گیرد  انجام  برق  منطقه ای 
مجدداً اهمیت راهبردی پروژه و نتایج حاصل 

از آن را خاطرنشان می سازد.  
انجام  مدلسازی  با  پروژه  این  در  افزود:  وی 
شده برای تبادالت انرژی الكتریكی در یكی از 
 )MESSAGE( نرم افزارهای معتبر جهانی
كه این مدلسازی برای اولین بار در ایران انجام 
تحلیل  و  گردآوری  با  همچنین  و  می شود 
تهیه پیش نیازهای  برای  نیاز  اطالعات مورد 
مدل  نتایج  استخراج  مدلسازی،  برای  الزم 
با  ایران  برق  تبادالت  برنامه ریزی  برای 
كشورهای هدف انجام می گیرد. بر این اساس، 
نحوه  برای  راهبردی  و  كلی  پیشنهادهایی 
تعامالت ایران با كشورهای همسایه در زمینه 
داده  برق،  باالخص  و  گاز  و  برق  حامل های 
می شود. برهمندپور ادامه داد: همچنین در این 
پیشنهادها بخش هایی از شبكه برق ایران كه 
در تبادل برق با كشورهای هدف، نقش مؤثری 
دارند نیز مشخص شده و با توجه به ظرفیت 
پیشنهادهایی  بخش ها،  این  در  انتقال  كلی 
كلی برای توسعه شبكه برق و ظرفیت سازی 
آن داده می شود. بدین شكل انتظار می رود با 
نتایج حاصل از این پروژه، هدف سیاستگذار 
در توسعه تبادالت برق، تحقق نقش ایران به 
عنوان قطب )هاب( انرژی منطقه و همچنین 
نیرو در گسترش  وزارت  برآوردن مسئولیت 
صادرات برق در راستای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی حاصل گردد.

توسعه تبادالت برق برای تحقق نقش ایران به عنوان قطب انرژی 



http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir

گفتگوماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره ششم ، دیماه ۹۵
1۵

کارشناس گروه ماشین 
پژوهشگاه  دوار  الکتریکی  های 
فناوری،  رصد  از  ما  هدف  گفت:  نیرو 
شناخت چرخه فناوری و آگاهی یافتن از 
میزان رشد و توسعه آنها در آینده است به 
طوری که بتوانیم با استفاده از اطالعات فوق، 
مجموعه ای از پروژه های آزمون ایده را ابتدا 
مطرح و در نهایت آن را به یک محصول با 

ارزش تبدیل کنیم.
ایمان صادقی کارشناس گروه ماشین های 
گفتگو  در  نیرو  پژوهشگاه  دوار  الکتریکی 
پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  با 
و  اهداف  اینکه  به  توجه  با  گفت:  نیرو 
در  پژوهشی  گروه  این  کلی  سیاست های 
کاهش  دوار،  الکتریکی  ماشینهای  حوزه 
با  قیمت  الکتریکی،کاهش  انرژی  مصرف 
حفظ کیفیت و رعایت استانداردها، تقویت 
از  استفاده  و  کارایی  بهبود  داخل،  تولید 
و  ساخت  طراحی،  جهت  روز  فناوری های 
دوار  الکتریکی  ماشینهای  عملکرد  پایش 
به  رسیدن  برای  را  محورهایی  ما  است، 
هدف  کردیم.  مشخص  نظر  مورد  اهداف 
این  الکتریکی دوار  ما در گروه ماشین های 
زمانبندی  برنامه  یک  در  بتوانیم  که  است 
محور  هر  در  که  را  ایده هایی  ساله  یا ۵   4
محصول  یک  به  می شود،  مطرح  پژوهشی 

قابل ارایه تبدیل کنیم.
بصورت  محورها  این  کرد:  تصریح  صادقی 
لزوم  صورت  در  تا  شوند  می  رصد  ساالنه 
فعالیت هایی که قرار است در قالب پروژه های 
مختلف آزمون ایده و سیاست پژوهی انجام 
دیگر  عبارت  به  یابد.  مستمر  بهبود  شود 
یافتن  پایان  با  که  نیست  این گونه  عمال 
پژوهشی  محور  پروژه،  یک  فعالیت های 
فوق مسکوت گردد. یکی از این محورهای 
دوار  الکتریکی  ماشینهای  گروه  پژوهشی 
مربوط به پایش آنالین وضعیت عملکردی 
ماشین های الکتریکی دوار است که موضوع 

گفتگوی ما است.
وی ادامه داد: برای این منظور سعی شد تا 
دوار  الکتریکی  ماشین های  پایش  در حوزه 
دنیاست،  روز  مباحث  جزء  که  نیروگاهی 
آینده  و  فناوری  رصد  هدف  با  پروژه ای 

پژوهی انجام شود.  
صادقی تاکید کرد: هدف ما از رصد فناوری، 
از  یافتن  آگاهی  و  فناوری  چرخه  شناخت 
است  آینده  در  آنها  توسعه  و  رشد  میزان 
به طوری که بتوانیم با استفاده از اطالعات 
فوق، مجموعه ای از پروژه های آزمون ایده 
یک  به  آن را  نهایت  در  و  مطرح  ابتدا  را 

محصول با ارزش تبدیل کنیم. 
خصوص  در  کارشناس  این 

فعالیت های صورت گرفته در طول پروژه که 
در مدت زمان 9 ماه انجام شده، با اشاره به 
چگونگی انجام مراحل مختلف پروژه اظهار 
داشت: با استفاده از مقاالت، پایان نامه ها،  
شركتهای  و  سازمانها  عملی  گزارش های 
معتبر و همچنین استانداردهایی که توسط 
كلیه  ابتدا  شده،  تهیه  تحقیقاتی  مراکز 
وضعیت  پایش  برای  كه  آنالین  های  روش 
ماشین های الكتریكی بزرگ استفاده شده، 
شناسایی شد. بعد از شناسایی این روش ها، 
مبانی نظری و تئوری هر روش در كنار نحوه 
در  و  بیان  ها  روش  این  در  تشخیص خطا 
نهایت مزایا و معایب هر روش معرفی شد. 
الزم به ذكر است بخشی از اطالعات قبلی 
موجود در پژوهشگاه نیرو كه بیشتر مربوط 
به مبحث تخلیه جزیی و روش آنالیز جریان 
پروژه  این  انجام  در طی  بوده،   )MCSA(

بروز رسانی گردید.
مختلف  انواع  بررسی  بر  تاکید  با  صادقی 
مورد  جانبی  لوازم  و  صنعتی  تجهیزات 
استفاده برای پایش وضعیت آنالین ماشین 
از  بعد  کرد:  اظهار  دوار  الكتریكی  های 
كلیه  باید  بعد  مرحله  در  روشها،  شناخت 
دانشگاهی(  و  )صنعتی  مختلف  های  پروژه 
كه  كشور  از  خارج  و  داخل  در  شده  انجام 
تجهیزات  ساخت  و  طراحی  خصوص  در 
مرتبط با پایش وضعیت آنالین ماشین های 
استخراج  هدف  با  است،  بزرگ  الكتریكی 
از  یك  هر  های  قابلیت  و  فنی  مشخصات 
تجهیزات، مورد مطالعه قرار می گرفت. در 

گردآوری  از  نیز  خوبی  اطالعات  آن  کنار 
از  یك  هر  فنی  های  قابلیت  و  مشخصات 
تجهیزات مرتبط با پایش وضعیت آنالین كه 
تجاری شده و توسط شركت های صنعتی 
داخل و یا خارج از كشور ساخته و به فروش 

می رسد نیز بدست آمد.
روش های  بحث  در  داد:  ادامه  وی   
انها  می توان  آنالین  اندازه گیری  مختلف 
الکتریکی  روشهای  شامل  گروه  دو  به  را 
الکتریکی تقسیم بندی کرد. روش  و غیر 
الکتریکی شامل اندازه گیری شار، جریان، 
ولتاژ و تخلیه جزیی است که در این میان 
از  یکی  جزیی  تخلیه  اندازه گیری  روش 
روشها مرسوم پایش وضعیت آنالین بوده 
افتاده  جا  تا حدودی  نیز  ما  کشور  در  و 

است. 
صادقی در ادامه یادآور شد: همچنین یکی 
ولتاژ  اندازه گیری  الکتریکی  روشهای  از 
ماشین  ساختار  به  توجه  با  است.  شفت 
وقتی خطایی رخ می دهد یک ولتاژی روی 
شفت القا می شود که اندازه گیری آن خیلی 
پیچیده نیست. با وجود ساده بودن این روش  
اما در داخل مورد توجه قرار نگرفته است. 
لذا ما در طی انجام پروژه با توجه به منابع 
موجود که شامل مقاالت ISI و گزارشهای 
عملی بوده تمامی روشهای آنالین الکتریکی 

پایش وضعیت را استخراج کردیم.
نظیر  این روشها، روشهای دیگری  در کنار 
اندازه گیری ارتعاشات، دما و آنالیز گاز خنک 
کننده وجود دارد که روشهای غیر الکتریکی 

این  می شود.  نامیده 
توسط  اینکه  وجود  با  روشها 

ژنراتورهای  سازنده  معتبر  شرکتهای 
نیروگاهی نظیر زیمنس، ABB و جنرال 

پایش  سیستمهای  قالب  در  الکتریک 
در  اما  کردند،  پیدا  توسعه  آنالین  وضعیت 
داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفتند 
ها  روش  این  که  بودند  معتقد  اغلب  زیرا 
کارایی خیلی کمتری دارند و پیاده سازی 

آنها امکان پذیر نیست. 
صادقی یادآور شد: بطور کلی می توان گفت 
توسعه  کشورهای  بودن  پیشرو  وجود  با 
و  اتریش  آلمان،  کانادا،  آمریکا،  نظیر  یافته 
سوئیس در حوزه پایش آنالین، اما در کشور 
ما علی رغم آگاهی مدیران بخشهای مختلف 
سیستمهایی  چنین  مزایای  از  صنعت 
و  کوچک  عیوب  کشف  ان  مهمترین  که 
جلوگیری از وقوع خطاهای بزرگ و خروج 
پیاده سازی  و  اجرا  است،  تجهیز  ناخواسته 
آن  بدلیل مسائل مالی و مشکالت اقتصادی 

صنایع با چالش روبرو است. 
این کارشناس افزود: اکثر نیروگاهها بزرگ 
بهره برداری  عمر  از  سال   30 تقریبا  کشور 
آنها  تجهیزات  اغلب  و  است  گذشته  آن 
دچار فرسودگی شده اند. لذا پایش مستمر 
و  توربین  ژنراتور،  عملکردی  وضعیت 
ترانسفرماتورهای اصلی نیروگاه با توجه به 
باید  آنها  و قیمت  پذیری  اهمیت دسترس 

مورد توجه قرار گیرد. 
این  اجرای  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
هزینه ها  در  می تواند  حدی  چه  تا  پروژه 
هنوز  کشور  در  گفت:  کند  صرفه جویی 
زیان  و  برآورد سود  با هدف  مطالعه جدی 
نصب و راه اندازی سیتسم های پایش جامع 
که  مطالعاتی  به  توان  می  اما  نشده،  انجام 
توسط EPRI انجام شده اشاره کرد. طبق 
یکی از گزارشات منتشر شده میزان صرفه 
مختلف  صنایع  در  گرفته  صورت  جویی 
بوده  درصد   70  -  ۵0 حدود   در  چیزی 

است.  
صادقی گفت: در خصوص این پروژه هم اکنون 
ایده های جدیدی در قالب یک سری پروژه در 
حوزه نرم اقزار پیشنهاد شده است امیدواریم 
و  سند  تا  کنیم  راغب  را  مدیران  بتوانیم 
چشم انداز روشنی در این حوزه داشته باشیم 
چرا که اکثر کشورها همسو با دانش های نوین 
و نرم افزارهای جدی پروژه های خود را پیش 
می  برند و ما هم بایستی به این سمت و سو 
حرکت کنیم تا در آینده پژوهشگاه نیرو به 

عنوان یکی از قطبهای مهم پایش وضعیت 
بزرگ  دوار  الکتریکی  ماشینهای 

شناخته شود.

 اجرای پروژه  ماشین های الکتریکی
 با هدف رصد فناوری نوین

و آینده پژوهی 
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کشورهای  به  برق  تبادالت  پروژه  مدیر 
انتقال  فناوری  از  استفاده  راهبرد  همسایه، 
الکتریکی  اتصال  در  باال  ظرفیت  در  توان 
را  همسایه  کشورهای  به  ایران  برق  شبکه 

تشریح کرد.
به  برق  تبادالت  پروژه  مدیر  رنجبر  مونا 
خبرنگار  با  گفتگو  در  همسایه  کشورهای 
گفت:  نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد 
توسعه  الكتریكی،  انرژی  تبادل  گسترش 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  برق  صادرات 
منطقه ای  برق  بازار  گسترش  و  مقاومتی 
راهبردهای  جمله  از  ایران،  محوریت  با 
نقشه  در  ایران  نقش آفرینی  در  كالن 
دیگر  سوی  از  است.  منطقه  برق  تبادالت 
شبكه  برای  مناسب  زیرساخت های  وجود 
ضروری ترین  جمله  از  كشور،  برق  انتقال 
است.  راهبرد  این  تحقق  پیش نیازهای 
می تواند  كه  ابزارهایی  از  یكی  بین  این  در 
كریدورهای  باشد،  كارآمد  مسیر  این  در 

فرامرزی انتقال برق با ظرفیت باال است كه 
الكتریكی  ارتباط  ایجاد  بر  عالوه  می توانند 
و كشورهای همسایه،  ایران  بین  مستحكم 
را فراهم نموده و  توان  باالی  تبادل احجام 
با  برق  بازار  توسعه  و  ایجاد  برای  را  زمینه 

محوریت ایران فرآهم سازند.
وی تصریح کرد: هم اینك پروژه انتقال توان 
كشورهای  بین   CASA1000 الكتریكی 
و  افغانستان  تاجیكستان،  قرقیزستان، 
نمونه ای  خود  كه  شده  عملیاتی  پاكستان 
بین  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال  كریدور  از 
نقشه  بر  قطعًا  كه  است  منطقه  كشورهای 
لذا  است.  تاثیرگذار  منطقه  برق  تبادالت 
اهداف  به  دستیابی  منظور  به  نیز  ایران 
راهبردی توسعه تبادالت برق و نقش آفرینی 
برق  تبادالت  نقشه  شكل گیری  در  موثر 
منطقه، الزم است مطالعات پایه ای را برای 
امكان سنجی و عملیاتی كردن كریدورهای 
انتقال توان به منظور گسترش تبادالت برق، 

برنامه ریزی شود.
"راهبرد  پروژه  کرد:  خاطرنشان  رنجبر 
در ظرفیت  توان  انتقال  فناوری  از  استفاده 
باال در اتصال الکتریکی شبکه برق ایران به 
عملیاتی  راستای  در  همسایه"  کشورهای 
ایران  تبادل برق  ساختن راهبردهای كالن 
با كشورهای همسایه و ایجاد زیرساخت های 
مهیا  برای  برق  تقویت شبكه  برای  مناسب 
كریدورهای  دیدگاه  تبادالت،  این  ساختن 
توسعه  برای  را  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال 
این مسیر  در  برق مطرح می كند.  تبادالت 
تبادالت  توسعه  برنامه های كالن  بررسی  با 
برق ایران با كشورهای همسایه و منطقه در 
آینده و نیز چشم انداز توسعه تبادالت برق 
برای  مناسب  مسیرهای  كشورها،  این  در 
توان  انتقال  فرامرزی  كریدورهای  برقراری 
فناوری های  بعد  قدم  در  و  شده  شناسایی 
كریدورها  این  در  بكارگیری  برای  مناسب 
پیشنهاد می گردد. در صورت مطالعات كامل 

می تواند  آن  نتایج  پروژه،  این  همه جانبه  و 
بلندمدت  "برنامه ریزی  پروژه  نتایج  مكمل 
نحوه تبادل حامل های برق و گاز بین ایران 
و همسایگان" بوده و هم افزایی مطلوبی در 
ایجاد  پروژه  آن  راهبردی  و  كالن  اهداف 

نماید.

 گسترش تبادل انرژی الكتریكی و توسعه صادرات برق 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

مدیر پروژه فضاسازی آزمایشگاه فتوولتائیک  با اشاره به اینکه 
 1200 بر  بالغ  فضایی  در  فتوولتائیک  آزمایشگاه  فضاسازی 
مترمربع است گفت: این فرایند با بودجه ای بالغ بر 12 میلیارد 
ریال  انجام شده است. داود محمدی مدیر پروژه فضاسازی 
روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگو  در  فتوولتائیک  آزمایشگاه 
باالی شرح  به حجم  توجه  با  گفت:  نیرو  پژوهشگاه  عمومی 
فعالیت های مربوط به راه اندازی آزمایشگاه فتوولتائیک تصمیم 
برآن شد که این پروژه به دو زیر پروژه خرید و تامین تجهیزات 
و طراحی و ساخت و راه اندازی فضای آزمایشگاه تقسیم گردد. 
وی تصریح کرد: فضاسازی آزمایشگاه فتوولتائیک در فضایی 
بالغ بر 1200 مترمربع انجام پذیرفت. این فضا جهت راه اندازی 
آزمایشگاه در فاز اول و همچنین فاز توسعه مناسب می باشد. 
از  فعالیتهای صورت گرفته در قالب قسمتهای مختلفی اعم 

سیویل، تاسیسات، برق، حفاظت ها و روشنایی صورت گرفت. 
و  گردید  آغاز   1393 سال  از  زمینه  این  در  جدی  عملیات 
اتمام رسید.در  به  انتهای سال 93 کف سازی آزمایشگاه  در 
گردیدو  انجام   1394 سال  در  کار  درصد   80 حدود  نهایت 
انجام شده  باقیمانده آن در سال 139۵  از  بخش مختصری 
و تکمیل گردید. این فرایند با بودجه ای بالغ بر 12 میلیارد 
ریال  انجام شده است و در نهایت این فضا شامل قسمتهای 
مختلفی مانند اتاق مدیریت آزمایشگاه، انبار نمونه های آزمون 
، سالن شرایط محیطی جهت انجام آزمون های خاص سالن 
آزمایشگاه، واحد تاسیسات و واحد الکتریکال می باشد. ارتفاع 
سقف آزمایشگاه 4.20 متری می باشد که بخش عمده ای از 
تاسیسات آزمایشگاه باالی سقف کاذب مستقر گردیده است. 

این فضا در حال حاضر آماده بهره برداری می باشد.

فضاسازی 
آزمایشگاه 
 فتوولتائیک

آماده 
 بهره برداری

است 
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کارشناس گروه ابزار دقیق پژوهشگاه نیرو از 
اصالح و ارتقا و بهره وری این صندوق مالی 
زودی  به  گفت:  و  داد  نیرو خبر  پژوهشگاه 
صندوق  موجودی  و  تراکنشها  و  گزارشات 
به  نیرو  پژوهشگاه  پرتال  در  افراد  مالی 

صورت آنالین قابل رویت خواهد بود.
دقیق  ابزار  گروه  کارشناس  سعید محمودی 
نرم  سازی  پیاده  و  طراحی  در  متخصص  و 
افزارهای مختلف در پژوهشگاه نیرو در گفتگو با 
خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو در 
خصوص پروژه و پیاده سازی نرم افزار مدیریت 
پژوهشگاه  کارکنان  متغیر  پرداخت  صنودق 
نیرو گفت: به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه نیرو، 
چگونگی محاسبه بهره وری و پرداخت حقوق 
پژوهشگران طی دو سال گذشته مورد بررسی 
این بررسی در قالب  ارزیابی قرار گرفت و  و 
کامال  که  بود  صورت  بدین  جدید  ایده  یک 
جدای از سیستم های محاسبه حقوق که در 
سایر سازمان ها و شرکت ها رایج  می باشد و 
همچنین در قانون کشور وجود دارد، فرمول 
دیگری برای محاسبه حقوق در نظر گرفته شد 
و طبق آن هر کدام از پرسنل دارای یک ساعت 

بها و مقداری ساعت کار تایید شده باشند.
ساعت  بررسی ها  این  طبق  کرد:  ادامه  وی 
تقسیم  معادله  یک  براساس  آنها  بهای 
صورت  در  طوری که  به  می شود،  محاسبه 
از  اعم  کارمند  یک  هزینه های  کلیه  کسر 
)که  کارفرما  سهم  بیمه  حکمی،  حقوق 
سایر  نیز  و  شود(  می  پرداخت  او  طرف  از 
پژوهشگاه  که  سنواتی  و  عیدی  و  پاداش 
برای فرد هزینه می کند مورد محاسبه قرار 
کسر  مخرج  اساس  همین  بر  و  می گیرد 
مقدار ساعت مفیدی است که پژوهشگر در 
سال در پژوهشگاه حضور دارد. بطور ساده 
این ساعت بها ارزش کل هزینه های صرف 
هر  در  پژوهشگاه  در  را  فرد  هر  برای  شده 

ساعت از سال نشان می دهد.
میزان  دیگر  سوی  از  کرد:  تاکید  محمودی 
ساعات کاری که پژوهشگر در پژوهشگاه نیرو 
فعالیت می کند باید به تایید مراجع ذیصالح 
این  باشد.  او  خود  است  ممکن  که  برسد 
سیستم دارای مزایای بسیار مهمی است به 
گونه ای که ساده سازی حقوق که حاصل ضرب 
دو عدد و هزینه تمام شده هر فرد در هر پروژه 
هم نسبتا به صورت ساده ای قابل گزارش گیری 
است و عالوه براین در آینده می شود بحث های 
پژوهشگر  به  پژوهشگاه  که  خدماتی  سایر 
ارائه می دهد و سایر فعالیتهایی که پژوهشگر 
انجام می دهد در همین قالب ساده سازی و 

گزارش گیری کرد.
مدیر پروژه نرم افزار صندوق افزود: وقتی که 
مطرح  پژوهشگاه  رئیس  سوی  از  ایده  این 
پیرمراد  دکتر  پشتیبانی،  معاون  توسط  و 
سایر  و  آقایی  مهندس  و  امینی  مهندس  و 

و  بود  خام  بحث  شد،  پیگیری  همکاران 

الزم بود که چکش کاری شده و تضارب آرا 
صورت گیرد. بنابراین در سال 93 طراحی نرم 
افزاری به اینجانب واگذار شد و بنده نیز در 
طراحی نرم افزار رویکرد نظام بانکی را در نظر 
گرفتم تا جایی که در آن تراکنش های بانکی 
؛ حساسیت های مالی کار؛ گزارش گیری های 
الزم و تراکنش ها و موجودی در نظر گرفته 
شد و نیز تمام کارها و فعالیت های مالی که 
در نرم افزار انجام  می شود مشخص باشد که 
دقیقا توسط چه کسی انجام شده و واریزها 
و برداشت ها توسط و به  دستور چه کسی و 
دستورالعمل  یا  فایل  قانون؛  کدام  براساس 
انجام شده تا تک تک واریزها و برداشت ها 
قابل پیگیری باشد و حساسیت های مالی الزم 

انجام شده باشد.
نرم افزار،  طراحی  از  بعد  گفت:  محمودی 
ورود داده هابی مختلف که باید از واحدهای 
فایل های  شامل  نیرو  پژوهشگاه  مختلف 
مالی، کارکرد ، ساعت بها و حضور و غیاب 
برطرف کردن  و  بندی  قالب  و  آوری  جمع 
کردن  مجتمع  مهم تر  همه  از  و  مشکالت 
داده ها با هم در این طرح در چند فاز انجام 
قرار  استفاده  مورد  افزار  نرم  اینکه  تا  شد 
گرفت. به طوریکه پرداخت های اول و سوم 
و چهارم صندوق توسط این نرم افزار انجام 
گزارش  شامل  متعددی  ایمیل های  و  شد 
کامل صندوق هر فرد به پرسنل ارسال شد 
و اکنون این امور در حال واگذاری به دفتر 

برنامه ریزی و کیفیت است.
وی ادامه داد: صندوق ایده ها و آرمان های 
شده  محقق  آنها  از  بعضی  که  دارد  زیادی 
و بعضی موارد نیز هنوز محقق نشده است 
قرار  گرفته  برنامه ریزی های صورت  و طبق 
است که طرحهای دیگری روی این سیستم 
اعمال شود تا هزینه تمام شده پروژه ها در 
داشبورد یک مدیر پروژه به طور کامل قابل 
کاری  آینده  برای  بتواند  تا  باشد  مشاهده 

خود تصمیم بگیرند.

محمودی تصریح کرد: نرم افزار صندوق در 
حال توسعه است. مثال درحوزه های مالی یا 
درحوزه های بحث های شهروندی؛ براساس 
و سالن  استخر  در  افراد  آن ساعتها حضور 
ناهار و سایر فعالیت هایی  ورزش و نماز و 
که هنوز برای این سیستم تعریف نشده را 

می توان برای سیستم اعمال کرد.
پژوهشگران  کرد:  اضافه  افزار  نرم  کارشناس 
ممکن است در قالب بحث های ارتقای علوم 
سمینارهای  در  الزم  جانبی  های  مهارت  و 
مختلفی که در پژوهشگاه برگزار می شود و یا 
در کالسها حضور پیدا کنند و سپس بسته به 
سیاست های پژوهشگاه برای هر پژوهشگری 
براساس میزان ساعاتی که حضور دارد، هزینه 
در نظر گرفته می شود. یا ممکن است در خود 
پروژه ها مدیر پروژه یا پژوهشگر قید کنند که 
در کدام بخش و بند چه کاری را انجام داده اند 
است؛  کرده  ایجاد  آنها  برای  هزینه  چقدر  و 
یعنی به اندازه پیشرفت کاری و مالی تحت 
نظارت و مانیتورینگ و مدیریت قرار می گیرد. 
از سوی دیگر حسابداری مالی ما با تبعیت از 
همین سیستم تامین مالی حسابداری تعهدی 
این  ارقام  و  اعداد  که  کرده  ایجاد  را  دیگری 
سیستم را ثبت و ضبط کند و هزینه پروژه 
ها را استخراج کند و همینطور واحد کنترل 
کیفی یکی از آیتم های مهم تصمیم گیری را 
عملکردی در نظر گرفته که افراد در صندوق 
مالیشان داشتند و به نظر می رسد که کم کم 
این  موضوع در واحدهای دیگر پژوهشگاه هم 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: این طرح موافقان و مخالفان زیادی 
داشته و بحثهای زیادی مطرح  شده  تا جاییکه 
حدود 100 انتقاد به این طرح وارد شده که آنها 
هم مورد بحث و بررسی و پیگیری قرار گرفته 
و می گیرند چرا که ما با یک سیستم پرداخت 
حقوق جدید مواجه هستیم که تمام پارامترهای 
سیستم حقوق قبلی باید در آن تعیین تکلیف 

شود. انتقادات از این بابت که سیستم قبلی 
بهتر بود یا این سیستم این اشکال را دارد که 
پژوهشگران فقط حضور فیزیکی بیشتر داشته 
باشند و دنبال تایید کردن کارهایشان باشد. یا 
برای تعریف پروژه بتوانند مبلغ بیشتری را به 
تصویب برسانند. اینکه مرخصی های مختلف 
مخصوصا استعالجی را صندوق در نظر نمی 
گیرد یا زیادی در نظر می گیرد؛ خالصه بحث 
این بحث ها یکسری  پیرو  بود.  زیادی  های 

اصالحاتی در این صندوق اعمال شد.
ور  بهره  و  ارتقا  و  کردن  محمودی،اصالح 
کردن این صندوق را از برنامه های آتی این 
صندوق  قوانین  افزود:  و  کرد  عنوان  طرح 
انجام  به  را  افراد  که  باشد  گونه ای  به  باید 
کار با کیفیت و بهره ور تر شدن افراد سوق 
می دهد. همچنین یکی از برنامه های دیگر، 
موجودی  و  تراکنشها  و  گزارشات  مشاهده 
صندوق مالی افراد در پرتال پژوهشگاه نیرو 
به صورت آنالین است. برنامه دیگر پرداخت 
هر  در  آن  نسبی  تسویه  و  صندوق  ماهانه 
اضافه کار  با  پرداخت  این  ماه و جایگزینی 
در فیش ماهانه حقوق می باشد.  همچنین 
تحلیلهای متعدد انجام شده توسط اینجانب 
باید  صندوق  دبیرخانه  عزیزان  سایر  و 
مدیریت دانش بر روی آن صورت گرفته و 

در اختیار همکاران قرار گیرد.
سازمانهای  از  پیشنهادی  هنوز  افزود:  وی 
دیگر برای به کارگیری این ساز و کار و این 
در  باید  البته  است،  نشده  مطرح  نرم افزار 
ابتدائا اطالع رسانی مناسب از طریق جراید 
تا  گیرد  صورت  مستندات  ارائه  با  اخبار  و 
بتوانیم زمینه بکارگیری این نرم افزار را در 
سایر ارگانها فراهم سازیم؛ هر چند مواردی 
با  بوده است که همکاران سازمانهای دیگر 

شنیدن این ایده از آن استقبال نموده اند.
محمودی تاکید کرد: با توجه به اینکه حوزه 
نرم افزار در دنیا به سرعت در حال پیشرفت 
است باید تعامالت بیشتری در این حوزه بین 
فعاالن این عرصه صورت گیرد تا ما مهندسین 
نرم افزار بتوانیم تجارب و مهارت های کسب 
اشتراک  به  مختلف  موضوعات  در  را  شده 
بین متخصصان  اگر  به طور خاص  بگذاریم، 
پژوهشگاه نیرو گفتگو و جلسات بیشتری در 
نیز  نرم افزار و  این  از  خصوص نحوه استفاده 
ارتقای آن تشکیل شود می توان عرصه را برای 

بازدهی بیشتر آن هموار کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در پژوهشگاه 
نیرو افراد فعال در حوزه نرم افزار به غیر از 
مراکز  و  دیگر  گروه های  در  کامپیوتر  گروه 
همدیگر  های  داشته  از  و  دارند  وجود 
مدیریت  با  باید  ندارند  چندانی  اطالعات 
افراد  بین  تعامالت  زمینه  این  در  دانش 
بیشتر شود تا بتوانیم به توسعه صنعت برق 

در این عرصه کمک نماییم. 

 مشاهده گزارشات و تراکنش مالی
به زودی در پرتال پژوهشگاه
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مالحظه  قابل  گستردگی  توزیع  شبکه های  ویژگی  مهمترین 
آنهاست. همین امر باعث می شود تجهیزات در سطوح ولتاژی 
توزیع، اگرچه تك تك نسبت به تجهیزات نیروگاهی و المان های 
سطوح انتقال از ارزش و اهمیت كمتری برخوردارند، اما در كل 
سیستم توزیع با توجه به تعداد المان ها و گستردگی جغرافیایی، 
ایجاد  به  سیستمی  نگاه  لذا  می شوند.  ویژه ای  ارزش  دارای 
بسیار الزم و ضرورتی  این سطح گسترده،  بهینه در  طرح های 
اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، تماس نزدیك شبكه توزیع 
با مصرف كنندگان موجب می شود كه این شبكه عالوه بر اینكه 
مسیر اصلی انتقال اغتشاشات كیفیت توان از گروهی به گروه 
دیگر باشد، آثار كلیه قطعی ها و همچنین اغتشاشات رخ داده در 
شبكه باالدست را نیز به مشتركین تحمیل نماید. بهترین سیستم 
توزیع سیستمی است كه هم از لحاظ سرمایه گذاری بهینه باشد 
و هم بتواند كلیه بارها را چه در زمان حال و چه در آینده تغذیه 
نماید. وظیفه سیستم توزیع توان الكتریكی دریافت توان از یك 
یا چندین منبع تغذیه و تحویل آن به مشتركین است. اهمیت 
سیستم توزیع، لزوم طراحی و نصب این سیستم را به گونه ای كه 

بهترین عملكرد را داشته باشد، ضروری می سازد. 
برای طراحی یك شبكه توزیع نیروی برق، داشتن اطالعاتی از 
بارهای سیستم، انواع آن و میزان تراكم آن در منطقه مورد نظر 
بسیار اهمیت دارد. زیرا بسته به نوع تعرفه بار )شهری، روستایی 
و صنعتی( و سطح پوشش آن در منطقه، نحوه طراحی شبكه و 
تجهیزات مورد استفاده در آن متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، 
شرایط آب و هوایی و اقلیمی نیز در بحث طراحی بسیار اهمیت 
دارد و نمی توان یك شبكه نوعی را در شرایط مختلف اقلیمی 
پیاده سازی كرد. علت این امر، اثراتی است كه شرایط جغرافیایی 
و  بر عملكرد تجهیزات می گذارد. شرایط مختلف آب و هوایی 
تفاوت در میزان تمركز بارهای شهری، روستایی و صنعتی در 
شبكه  ساختار  طراحی  برای  را  مختلفی  وضعیت های  شهرها، 
ایجاد می كند كه هر یك از این حالت ها تحت عنوان بستر آزمون 
شناخته می شود. به عبارت دیگر، هر شهر و استانی بستر آزمون 
مختص خود را دارد و شهرهایی كه در یك اقلیم آب و هوایی 

هستند، بستر آزمون مشابهی دارند. در این پروژه ابتدا با بررسی 
ایران  کشور  هوایی  و  آب  شرایط  و  توزیع  شبکه  مشخصه های 
مطابق شکل )1( به پنج ناحیه گرم و مرطوب، گرم و خشک، 
تقسیم بندی  شده  و سرد  و خشک  معتدل  مرطوب،  و  معتدل 
است. سپس با تعیین بستر آزمون و استخراج هر یک از عوامل 
اثرگذار)نظیر چگالی بار، ضریب بار، ضریب تلفات، ضریب توان 
و ...( در طراحی شبکه های توزیع به عنوان ورودی های پروسه 
برای   DisPlan نرم افزار توسط  بهینه  شبکه های  بهینه سازی، 

10۵ سناریوی متفاوت طراحی گردیده است. 

 شكل )1(: تقسیم بندی اقلیم کشور
با تجزیه و تحلیل شبکه های طراحی شده، 
شاخص های کلیدی جهت ارزیابی طراحی 
شبکه های توزیع در ایران با توجه به نوع 
بار و موقعیت جغرافیایی تعیین شده است. 
طراحی  ارزیابی  کلیدی  شاخص های  مقادیر  دفترچه  انتها  در 

شبکه های توزیع در ایران ارائه گردیده است.

ارزیابی  کلیدی  شاخص های  دفترچه   :)2( شكل   
طراحی شبکه های توزیع در ایران

شبكه  طراحی  فرآیند  ارتقای  به منظور 
توزیع از روند انجام كنونی آن به یك سطح 
در  چه  متعددی  فعالیت های  پیشرفته تر، 
داخل و چه در خارج كشور صورت پذیرفته 
عوامل  مبنای  بر  دفترچه  این  در  است. 
اثرگذار و بهره گیری از نرم افزار تخصصی 
توزیع  شبکه های  بهینه سازی  و  طراحی 
ارزیابی طراحی شبکه های  به منظور  DisPlan، شاخص هایی 

توزیع در ایران استخراج و مورد طبقه بندی قرار گرفته است. 
به واسطه تاثیری كه شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر نحوه طراحی 
در  طراحی  در  عامل  این  بایستی  می گذارند،  توزیع  شبکه های 
نظر گرفته شود. از سوی دیگر، نوع تعرفه بار نیز عامل مؤثری در 

طراحی شبکه های توزیع است. زیرا بسته به میزان دیماند و تراكم 
بار ساختار طراحی شده برای شبكه توزیع متفاوت خواهد بود. در 
نهایت، سطح پوشش )مساحت( هر یك از ساختارهای شهری، 
صنعتی و روستایی عاملی است كه طراحی شبكه را تحت تاثیر قرار 
می دهد. سه عامل استاتیكی مذكور، بسترهای آزمون متفاوتی را 
ایجاد می كند كه هر بستر آزمون بیان گر شرایط یك یا چند استان 
است كه دارای شرایط مشابه هستند. عالوه بر عوامل استاتیكی، 
ظرفیت  بار،  ضریب  توان،  ضریب  جمله  از  دینامیكی  عوامل 
تجهیزات، كیفیت توان و ... وجود دارند كه تحت تاثیر شرایط شبكه 
و بار هستند. در بین این عوامل، تعدادی از آن ها همچون ضریب 
بار، ضریب تلفات و ... به صورت كمی بیان می شوند. به عبارت 
دیگر، با ارائه یك شاخص عددی می توان وضعیت این عوامل را 
مورد بررسی قرار داد. برخی دیگر از این عوامل این گونه نیستند. به 
عبارت دیگر، مقدار یا وضعیت مطلوب آن ها بسته به نوع ساختار 

شبكه و تشخیص طراح شبكه، تعیین می گردد.
در میان عوامل مؤثر در طراحی شبكه توزیع نیروی برق، ضریب 
توان، ضریب بار، ضریب تلفات، ضریب بهره برداری و چگالی بار 
از عواملی هستند كه با شاخص عددی برای بیان وضعیت شبكه 
تمامی  آنكه  به منظور  این شرایط،  ارائه می شوند. تحت  توزیع 
استان ها مورد بررسی قرار گیرند، در هر اقلیم آب و هوایی برای 
هر یك از پارامترهای مذكور یك بازه تعیین شده است كه تمامی 
استان های موجود در آن اقلیم را پوشش می دهد. سپس، برای 
سناریو،  هر  در  كه  می گردد  تعریف  سناریو  تعدادی  اقلیم،  هر 
حاالت مختلف چهار پارامتر مذكور آورده می شوند، به گونه ای 
كه تمامی شهرهای موجود در آن اقلیم را پوشش دهند. جهت 
ارزیابی طراحی شبکه های توزیع بایستی ابتدا با توجه به شرایط 
عوامل دینامیکی و استاتیکی منطقه یکی از سناریوها انتخاب 
گردد و سپس با استخراج شاخص های کلیدی ارزیابی شده برای 
منطقه، به مقایسه این شاخص ها با شاخص های بهینه ارائه شده 
پرداخت. پس از انتخاب سناریو مشابه و استخراج شاخص های 
کلیدی شبکه مورد نظر نوبت به ارزیابی طراحی می رسد. شبکه 
آن  کلیدی  که شاخص های  است  برخوردار  مناسب  از طراحی 
در محدوده شاخص های کلیدی شبکه بهینه در سناریو منتخب 

باشد.
مورد  منطقه  اطالعات  ابتدا  بایستی  دفترچه  از  استفاده  جهت 
با  اقلیم منطقه  نمودن  با مشخص  استخراج گردد، سپس  نظر 
مشخص نمودن نوع بار منطقه و تعیین سناریوی مشابه بر اساس 
اطالعات منطقه به جدول مربوطه مراجعه و شاخص های کلیدی 
شبکه بهینه استخراج گردد. در شکل )3( دستورالعمل استفاده 

از دفترچه در پنج گام آمده است.

  شكل )3(: دستورالعمل استفاده از دفترچه شاخص های 
کلیدی ارزیابی طراحی شبکه های توزیع در ایران

 تدوین شاخص های کلیدی ارزیابی طراحی شبکه های توزیع در ایران
با مطالعه موردی شبکه جنوب کرمان 

پژوهشکده مجری
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمانكارفرماانتقال

مدیر 
پروژه

مصطفی 
 مجتبی گیلوانژاد، سیدرشید خاضعی نسب، تارا خیامیمهمکاران پروژهگودرزی

میثم گیلوانژاد

http://www.nri.ac.ir
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تجدیدپذیر،  انرژی های  گروه  كارشناس 
فناوری  "توسعه  پروژه  انجام  از  هدف 
ساخت  و  ایران  در  زیست توده  گازی سازی 
زمینه  نمودن  فراهم  را  پایلوت،  نمونه  یك 
های توسعه دانش فنی در حوزه استفاده از 
به  زیست توده  گازی سازی  سیستم  فناوری 
عنوان یکی از پربازده ترین روش های تولید 
انرژی از منابع زائدات كشاورزی اعالم کرد.

انرژی های  گروه  كارشناس  رضایی  مهدی 
فناوری  "توسعه  پروژه  مدیر  و  تجدیدپذیر 
ساخت  و  ایران  در  زیست توده  گازی سازی 
خبرنگار  با  گفتگو  در  پایلوت"  نمونه  یك 
گفت:  نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد 
ایده  آزمون  پروژه  به عنوان یك  پروژه  این 
"سند  اهداف  شدن  اجرایی  راستای  در  و 
راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری های 
مرتبط با انرژی زیست توده در ایران" توسط 
معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو در سال 94 

تهیه گردید و  از ابتدای سال 9۵ آغاز شد.
اجرایی،  به لحاظ ساختار  وی تصریح کرد: 
معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو كارفرمای 
تجدیدپذیر  انرژی های  گروه  و  پروژه  این 

پژوهشگاه نیرو مجری آن می باشد.
 ،)Biomass( رضایی تاکید کرد: زیست توده
یکی از مهم ترین منابع انرژی پس از زغال 
سنگ، نفت و گاز طبیعی در سراسر جهان 
از  حاصل  انرژی  یا  انرژی  بیو  باشد.  می 
به  تواند  می  گسترده  طور  به  توده  زیست 
عنوان یک گزینه قابل دوام برای جایگزینی 
کاهش  شود.  استفاده  فسیلی  سوخت های 
دولتمردان  تالش  و  فسیلی  های  سوخت 
 ،CO2 ای گلخانه  گاز  تولید  کاهش  برای 
انگیزه محققان را برای یافتن سوخت های 
کربن  و  فراوان  پاک،  نسبت  به  جایگزین 
این  بر  اعتقاد  است.  داده  افزایش  خنثی 
است که ۶0 درصد از اثر گازهای گلخانه ای 

از انتشار CO2 و از طریق احتراق سوخت 
های فسیلی حاصل می شود.

تجدیدپذیر  انرژی های  گروه  كارشناس 
برای  که  توده  زیست  منابع  داشت:  اظهار 
تولید انرژی مناسب هستند، طیف وسیعی 
صورت  به  که  می شوند  شامل  را  مواد  از 
عمده به شش گروه 1( سوخت های چوبی، 
و  باغداری  کشاورزی،  جنگلی،  زائدات   )2
صنایع غذایی، 3( ضایعات جامد شهری، ٤( 
فضوالت دامی، ٥( فاضالب های شهری و ٦( 
پسماندهای فاضالب  و زائدات آلی صنعتی 
طبقه بندی می گردند. تمام این مواد دارای 
دارند.  سوختن  توانائی  و  هستند  آلی  مواد 
حرارتی  ارزش  دارای  کدام  هر  بنابراین 
چگالی  وجود،  این  با  باشند.  می  مشخصی 
نیاز  زیست توده  از  حاصل  انرژی  پایین 
تبدیل  فناوری  در  پیشرفت  و  تحوالت  به 
زیست توده به منظور افزایش کارایی فرآیند 

و کاهش آلودگی را ضروری می دارد. 

و  تبدیل  فناوری های  داد:  ادامه  وی 
استحصال انرژی از زیست توده به 3 دسته 
فناوری های  شود:  می  طبقه بندی  كلی 
فیزیكی-  فناوری های   بیوشیمیایی، 

شیمیایی و فناوری های ترموشیمیایی.
زیست توده  سازی  گازی  افزود:  رضایی 
روش  یک   )Biomass Gasification(
یک  به  زیست توده  تبدیل  برای  کارآمد 
حامل انرژی ثانویه است. در فرآیند تبدیل 
به گاز غنی  به گاز زیست توده، زیست توده 
می  تبدیل   syngas نام  به  هیدروژن  از 
هیدروژن،  از  عمدتًا   syngas این  گردد. 
کربن  اکسید  دی  متان،  کربن،  مونواکسید 
اجزای  بر  عالوه  است.  یافته  تشکیل  آب  و 
ناخالصی  حاوی   syngas تولید  اصلی، 
هایی- به عنوان مثال ذرات به شکل زنجیره 
ترکیبات  قلیایی،  مواد   ،)tars( کربن  های 

گوگرددار و ترکیبات هالوژن- نیز می باشد.
كارشناس گروه انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
منابع کشاورزی ایران دارای توان بالقوه برای 
می  توده  زیست  از  پایدار  منبع  یک  تولید 
باشد. باگاس یا بقایای نیشکر یکی از مهم 
ترین محصوالت فرعی تولید شکر از نیشکر 
می باشد که پس از عصاره گیری نیشکر به 
صورت قطعات ریز تراشه نی )فیبر( مخلوط 
با بافت چوب پنبه ای مغزه نی )بنام پیت( 
در  نیشكر  متوسط  تولید  می شود.  حاصل 
می  تن   100 حدود  هكتار  هر  در  ایران 
باشد و بر اساس تجربیات به دست آمده در 
خوزستان پس از استحصال شربت از نیشكر 
حدود 32 تن باگاس از هر هكتار به دست 
می آید. هم اینک حدود یک میلیون و 800 
استان  در  سال  در  باگاس  تفاله  تن  هزار 
صورت  در  که  می-شود  تولید  خوزستان 
آن  بازیافت  زمینه  در  مناسب  ریزی  برنامه 
ایجاد  و  زیست  محیط  حفظ  بر  عالوه  ها 
درآمد جانبی، از آن می توان به منظور رفع 
مقداری از انرژی مورد نیاز برای کارخانجات 

نیشکر بهره برد.
كارشناس گروه انرژی های تجدیدپذیر اضافه 
کرد: با عنایت به توضیحات ارائه شده فوق، 
ظرفیت بسیار باالیی از منابع زیست توده در 
باال  تنوع  و  گستردگی  با  كشاورزی،  بخش 
در سطح کشور وجود دارد که تولید انرژی 
کاماًل  مصرف  بازار  نظر  از  را  منابع  این  از 
هدف  که  آنجا  از  است.  نموده  توجیه پذیر 
زمینه  نمودن  فراهم  پروژه،  این  انجام  از 
استفاده  حوزه  در  فنی  دانش  توسعه  های 
زیست توده  گازی سازی  سیستم  فناوری  از 
های  روش  پربازده ترین  از  یکی  عنوان  به 
كشاورزی  زائدات  منابع  از  انرژی  تولید 
اشاره شده می باشد، لذا پیش بینی می شود 
مطالعاتی  طرح  از  حاصل  دستاوردهای 
حاضر، با توجه به ابعاد متفاوت آن در هنگام 
ای  گسترده  دامنه  محصول،  تجاری سازی 
را  کشور  خدماتی  و  اجرایی  های  بخش  از 

دربرگیرد. 
مراحل اجرای پروژه عباتست از:

فناوری  توسعه  فاز  تعیین  مطالعات   •
گازی سازی در ایران

گازی سازی  فناوری  توسعه  نظری  مبانی   •
زیست توده در ایران

• طراحی مفهومی و تعیین الزامات مناسب 
برای ساخت پایلوت گازیساز

• طراحی و ساخت پایلوت گازی ساز
اهداف کلی پروژه حاضر عبارتند از:

1- طراحی و ساخت راکتور گازی ساز بستر 
گازهای  تولید  منظور  به  فروکشند  ثابت 
باگاس  زیست توده  از  حاصل  انرژی  حامل 

نیشکر
2- بررسی و ارزیابی متغیرهای تاثیر گذار بر 

گاز سنتز تولیدی
از  پس  گاز  در  موجود  قطران  ارزیابی   -3

رفرمینگ داخلی بخار
4- ارزیابی قطران موجود در گاز پس از تصفیه 
گاز با اسکرابر روغنی )روغن پسماند خوراکی 
و روغن کرچک(، بررسی پارامترهای تاثیرگذار 
در اسکرابرها )از جمله سرعت اختالط و دمای 
محلول بر مقدار قطران در گاز سنتز و مقایسه 

آن با اسکرابر آبی معمول(
از:  عبارتست  طرح  این  اصلی  دستاورد 
محیط  دوستدار  گازی ساز  پایلوت  ساخت 
زائدات  از  انرژی  تولید  قابلیت  با  زیست 

كشاورزی
و سایر دستاوردهای این پروژه عبارتست از:

• تولید انرژی الكتریكی و گرمایی از زائدات 
كشاورزی

• مدیریت زائدات در بخش كشاورزی
به  ساخت  و  طراحی  فنی  دانش  كسب   •
در  گازی سازی  فناوری  بومی سازی  منظور 

كشور

توسعه دانش فنی در بخش فناوری سیستم گازی زیست توده در پژوهشگاه نیرو

http://www.nri.ac.ir
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مجری پروژه مطالعات امكان سنجی استفاده از كریدورهای 
انتقال توان با ظرفیت باال برای ایران گفت: پژوهشگاه نیرو با 
هدف گذاری بكارگیری كریدورهای انتقال توان را  با ظرفیت 
باال، آغاز کرده و سعی در ارائه چشم اندازی نوین در توسعه 

شبكه برق كشور دارد.
امكان سنجی  "مطالعات  پروژه  مجری  نمینی  نظافت  جواد 
استفاده از كریدورهای انتقال توان با ظرفیت باال برای ایران"، 
نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد  با خبرنگار  گفتگو  در 
از پروژه های راهبردی است كه در آن راهبرد  گفت: یكی 
كالن و تصمیم سازی مطلوب برای توسعه شبكه برق كشور 
در سال های آتی و دهه های پیش رو پیشنهاد می گردد. پروژه 
"مطالعات امكان سنجی استفاده از كریدورهای انتقال توان با 
ظرفیت باال برای ایران" است که این پروژه در سال جاری در 
پژوهشگاه نیرو با هدف گذاری بكارگیری كریدورهای انتقال 
توان با ظرفیت باال، آغاز گردیده است بنابراین سعی در ارائه 

چشم اندازی نوین در توسعه شبكه برق كشور دارد.

باال، چند  با ظرفیت  توان  انتقال  فناوری  وی تصریح کرد: 
دهه است كه در كشورهای پیشرفته، توسعه یافته است. 
از جمله این كشورها، می توان به ایاالت متحده امریكا، 
اشاره  برزیل  و  كانادا  ژاپن، كره جنوبی،  روسیه، چین، 
رشد  اثر  در  انتقالی  توان های  احجام  رفتن  باال  نمود. 
روزافزون نیاز مصرف، استفاده بهینه از منابع تولید انرژی 
الكتریكی و نتیجتًا دور شدن نسبی مراكز تولید از مصرف 
برق،  تولید  در  تجدیدپذیر  انرژی های  ورود  با  خصوصًا 
پهناوری كشورها و همچنین ایجاد بازارهای برق منطقه ای 

و لزوم اتصال شبكه های برق كشورها توسط اتصاالت قوی و 
نیز انتقال توان های باال، از جمله مهمترین رویكردهای 

فناوری انتقال توان با ظرفیت باال است.
نظافت تاکید کرد: آنچه كه از مفهوم انتقال توان 
با ظرفیت باال بطور مشترك در كشورهای مختلف 

در  توان  انتقال  كریدورهای  می شود،  برداشت  دنیا 
احجام  در  توان  انتقال  برای  گیگاواتی  ظرفیت های 

باال و در كنار آن مسافت های طوالنی است. 
با  كریدورهای  در  توان  انتقال  هم اكنون 

دنیا،  سطح  در  گیگاواتی  ظرفیت  های 
امری متداول و معمول است و همواره 

با توسعه این كریدورها در سطح شبكه های برق كشورهای 
دنیا، نقش و اهمیت آنها در شكل دهی زیرساخت های انتقال 
توان چه در داخل كشور و چه برای ارتباطات برون مرزی و 

منطقه ای، پررنگتر می شود. 
مجری پروژه "مطالعات امكان سنجی استفاده از كریدورهای 
انتقال توان با ظرفیت باال برای ایران" گفت: ایران نیز كشوری 
است كه با رشد سریع نیاز به انرژی الكتریكی طی سال ها 
و دهه های آینده و در كنار آن، سیاست گذاری استفاده از 
منابع تجدیدپذیر خصوصا نیروگاه های بادی و خورشیدی در 
حجم انبوه و نیز موقعیت ژئوپلیتیكی كشور و قرارگرفتن در 
شاهراه تبادالت انرژی الكتریكی منطقه، نیازمند استفاده از 

فناوری انتقال توان در ظرفیت باال می باشد.
با  نخست  فاز  در  و  پروژه  این  در  افزود:  نظافت 
توسعه  مطالعاتی  رویه  تطبیقی،  مطالعات  انجام 

با  توان  انتقال  فناوری های  حضور  در  برق  شبکه 
استخراج  باال  و ظرفیت 

الگوریتم 

مناسب برای استفاده در شبکه برق ایران پیشنهاد گردیده 
است. در ادامه و در فاز دوم با توجه به الگوریتم تطبیقی، 
در مرحله دوم نقشه جامع قطبهای تولید و مصرف کشور 
برای افق سال 1410 تهیه شده و بر طبق آن توازن تولید و 
مصرف بر طبق رویه مطالعاتی فاز اول استخراج شده است. 
راهبردی ترین  و  اصلی ترین  سوم،  فاز  گفت:  همچنین  وی 
دوم،  فاز  نتایج  به  توجه  با  آن  در  كه  است  پروژه  بخش 
مسیرهای بالقوه جهت پیاده سازی کریدورهای انتقال توان 
با ظرفیت باال برای شبكه برق ایران تشخیص داده شد. با 
توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی بیشترین اختالف 
متمایز  کریدور  کشور، سه  برق  مناطق  مابین  توان  انتقال 
به سمت  از جنوب  مگاوات  کریدور ۶۵00  و عمده شامل 
مرکز و تهران، کریدور 4۵00 مگاوات از استان خراسان به 
ظرفیت  میزان  با  کریدور  سومین  و  تهران  و  مرکز  سمت 
1800 مگاوات از سمت شمالغرب به سمت تهران حاصل 
شده است. در نهایت و در فاز چهارم، با تعیین شاخص های 
توجیه پذیری و مزیت سنجی استفاده و انتخاب نوع فناوری 
پیشنهادی،  کریدورهای  برای  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال 
انتقال  مناسب ترین فناوری برای بكارگیری در هر كریدور 
توان با توجه به جمیع شرایط انتخاب می گردد. این بخش از 

پروژه، هم اینك در دست انجام است.

 ارائه چشم انداز نوین در توسعه شبكه برق با استفاده از
كریدورهای انتقال توان با ظرفیت باال
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مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی در 
راستای تحقق اهداف سند راهبردی تدوین شده 
اقدام به برگزاری »پنجمین کنفرانس تخصصی 

فناوری نانو در صنعت برق و انرژی« می نماید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه 
فناوری نانو در صنعت برق و انرژی در راستای تحقق 
اهداف سند راهبردی تدوین شده اقدام به برگزاری 
»پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت 
برق و انرژی« می نماید. این کنفرانس که از تاریخ 
2۶ لغایت 28 اردیبهشت ماه 139۶ در پژوهشگاه 
نیرو برگزار می گردد، محل گردهمایی نخبگان، 
دانشمندان، محققان، استادان و دانشجویانی است 
که در حوزه های تخصصی نانوفناوری یا برق و انرژی 
فعالیت دارند. کلیه دستاوردهای علمی و کاربردی 
پژوهش ها و فعالیت های نانوفناوری در حوزه برق و 
انرژی در این کنفرانس ارائه و مورد بحث و تبادل نظر 

قرار خواهد گرفت.

حامیان کنفرانس
کنفرانس از حمایت پژوهشگاه نیرو، شرکت توانیر، 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، کنفرانس بین المللی 
برق، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع 
نیروی برق، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
تولید برق و گروهی از سازندگان و تأمین کنندگان 
همایش  این  مجری  است.  برخوردار  تجهیزات 
شرکت تدبیر سازان فناوری انرژی آپادانا است. 
این کنفرانس از جمله کنفرانس های مورد تایید 
»معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو« برای دریافت مرحله دوم 
حمایت تشویقی پایان نامه های مرتبط با فناوری 

نانو در سال 139۶ خواهد بود.

 اطلس اندازه گیری و پایش ظرفیت، 
راندمان، مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی 

حرارتی عکس مرکز توسعه فناوری
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، مطالعه 
عملکرد  تعیین  شیوه های  و  روشها  مقایسه  و 
کشورهای  در  حرارتی  نیروگاههای  بازده  و 
صنعتی و ایران، همچنین نیاز است.دستورنامه ها  
معمول و جاری تعیین بازده حرارتی نیروگاهها 
این  که  است  بدیهی  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد 
بررسی الهام بخش الگوهای بومی دستورنامه های 
مناسب برای نیروگاههای حرارتی زیرمجموعه 
در  آنها  تدوین  و  تهیه  که  بود  خواهد  توانیر 

زیر پروژه های بعدی انجام می شوند، همچنین 
نیروگاههای  بازده  تعیین  مسئول  سازمانهای 
حرارتی در کشورهای صنعتی به دلیل گوناگونی 
نوع مالکیت نیروگاهها با یکدیگر متفاوتند، لذا 
دنیا  در  موجود  ساختارهای  کلیه  است  الزم 
کنونی  با شرایط  و  گیرند  قرار  مورد شناسائی 
به  هم  پروژه  زیر  این  در  شوند.  مقایسه  ایران 
لحاظ سازمانی و تشکیالتی و هم به لحاظ فنی 
استانداردها و دستورنامه های  از دید شناسائی 
تعیین بازده، ظرفیت و مصارف داخلی نیروگاهها 
کاملی  مطالعه  مختلف  کشورهای  و  ایران  در 
صورت خواهد پذیرفت. البته امکان سنجی فنی 

نیروگاههای  کلیه  عملکرد  پایش  اقتصادی  و 
حرارتی از نتایج اصلی این زیر پروژه خواهد بود. 
برای نیل به این هدف نیاز است  نیروگاههای 
حرارتی در حال بهره برداری در سطح کشور از 
نظر سن، فناوری بکار رفته و تنوع سازنده گان 
و  مطالعه  اندازه گیری  وسایل  ساخت  زیر  و 
اطلس  طرح  اجرای  زیرا  شوند،  گروه بندی 
اندازه گیری توان، بازده و پایش عملکرد برروی 
این نیروگاهها نیازمند بررسی جامع امکان سنجی 
و  محدودیتها  شناخت  و  اقتصادی  و  فنی 
تواناییهای هرگروه از نیروگاهها است و نتایج این 
بررسی با اولویت بندی نیروگاهها نشان خواهد 
داد که کدام دسته از نیروگاهها مستعد اجرای 
این طرح می باشند، و یا به عبارت دیگر مزیت 
فنی و اقتصادی گروههای نیروگاهی تعریف شده 

نسبت به یکدیگر چگونه اند.
در همین راستا مرکز توسعه فناوری بهره برداری 
نگهداری و تعمیرات برای اجرای طرح های زیر 
مجموعه خود اقدام به شناسایی متقاضیان برای 
فعالیت در زیر پروژه های فعال شدهکرده است. 
در این راستا زیر پروژه های مربوط به طرح " تهیه 
راندمان ظرفیت و مصرف  اندازه گیری  اطلس 
داخلی واحدهای نیروگاهی" و مشخصات فنی 
اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون  راه  " طراحی و 
فلو" در سایت مرکز توسعه فناوری بهره برداری 

نگهداری و تعمیرات" درج شده است. 
 www.nri.ac.ir/OM متقاضیان از طریق آدرس
می توانند با این مرکز مرتبط شوند. شایان ذکر است 
که به تدریج زیر پروژه های طرح های مندرج در 
اسناد کالن و راهبردی این حوزه تهیه و فرایند جلب 

مشارکت متقاضیان طی خواهد شد.

برگزاری پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 
اهداف:

• تجاری سازی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی  
• آینده نگاری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 

• فناوری نانو، نوآوری و خالقیت در صنعت برق و انرژی
• توسعه کاربردهای جدید فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
• واکاوی نقاط قوت و ضعف فناوران نانو در حوزه برق و انرژی

• تشویق پژوهشگران حوزه نانو برای فعالیت در زمینه های برق و انرژی
• ایجاد فرصت ها و رفع چالش های بکارگیری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

• تسهیل ارتباط و تبادل دانش میان فناوران حوزه نانو و بهره برداران حوزه برق و انرژی
محورها:

• فناوری نانو در حوزه تولید برق و انرژی 
• فناوری نانو در حوزه انتقال برق و انرژی 
• فناوری نانو در حوزه توزیع برق و انرژی 

• فناوری نانو در انرژی های تجدید پذیر
• فناوری نانو در کاهش آالینده های زیست محیطی صنعت برق و انرژی



http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir

برگزیده اخبار  ماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره ششم ، دیماه ۹۵
صنعت برق

22

گلچینی از خبرهای داغ در صنعت برق 

دیسپاچینگ ملی برق مقاوم در برابر حمالت سایبری
معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در حال حاضر ادعا می کنیم در بخش 

سایبری دشمن نمی تواند در سامانه های دیسپاچینگ ملی برق نفوذ کند.

استفاده از تیر برق چدنی در کرمان
طرح تعویض پایه های بتنی فرسوده با پایه های چدنی برای نخستین بار در كشور در 

قسمت هایی از بافت قدیمی شهر كرمان اجرا شد.

ساخت ربات شوینده ژنراتور در نیروگاه مارون
ربات شوینده خودکار ژنراتور با تالش متخصصان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و 

شبکه های آبیاری مارون بهبهان، برای نخستین بار در کشور، طراحی و ساخته شد.

کابل های هوشمند قبل از وقوع حادثه نقص را اطالع می دهند
کابل های SmartCore شامل یک رشته سیم اضافی هستند که در هنگام قریب الوقوع 
یک  توانند  می   core break یا  loose contact همچون  احتمالی  مشکالت  بودن 

سیگنال را تریگر کنند.

برترین توربین های بادی سال 2016 
برترین توربین های بادی ساحلی و قابل نصب در خشکی که در سال 201۶، با ظرفیت 3 

مگاوات و بیشتر تولید و نصب شده اند.

تولید برق توسط لوله های آب شهری
لوسید انرژی، سیستم برق لوسیدپایپ را با این هدف طراحی کرده است که بتواند از 

جریان آب داخل لوله های آب شهری در شهرهای بزرگ برق تولید کند.
بیشتر بدانیم
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فرآیند مدیریت ریسک در اصل دارای ۵ مرحله است:
کردن اداره   -4 ارزیابی   -3 شناسایی   -2 برنامه ریزی   -1 

۵- نظارت و گزارش دهی.
مدیریت  نحوه  آن  در  که  است  مرحله ای   برنامه ریزی 
خطرهای احتمالی در پروژه مشخص شده و با توسعه طرح 
مدیریت ریسک برای پروژه، تکمیل می شود.  این طرح، تیم 
مدیریت ریسک را مشخص کرده، نقش ها و مسوولیت های 
افراد را تعریف می کند و معیار ارزیابی ریسک های شناسایی 

شده را مستند می نماید. 

شناسایی
مرحله دوم شناسایی ریسک ها می باشد. در این مرحله افراد 
تیم دور یکدیگر جمع شده ، ریسک های احتمالی را شناسایی 
می کنند و آنها را در لیست ریسک های پروژه، ثبت می کنند. 
ریسک ها می توانند در اشکال مختلفی همچون فرآیند تولید، 
کاربرد ابزارآالت، کارمندیابی، برنامه و بودجه و غیره وجود 
داشته باشند ، همین طور ممکن است از تجربه و درس های 

گرفته شده از پروژه های گذشته ناشی شوند.
ترتیب دادن جلسات فکری گروهی، روش خوبی برای شناسایی 
ریسک ها است.  این امر افراد را وادار به تفکر کرده و به آنها اجازه 
می دهد تا تفکرات و تجربه های یکدیگر را توسعه دهند و باید 
به خاطر سپرد که شناسایی ریسک ها، تنها در یک جلسه به 
اتمام نمی رسد، چرا که ریسک های جدید و مختلفی در طول 
عمر یک پروژه سر بر می آورند. در شناسایی ریسک بهتر است 
تا از عبارت »اگر«- »آنگاه« استفاده شود : اگر شرایط  این باشد، 
آنگاه پیامدهایش  این خواهد بود. استفاده از یک چنین عبارتی 
ریسک را به طور واضح، توضیح و تبیین نموده و طرز بیان ما را 

در مورد آن استاندارد می نماید. 
مرحله سوم ارزیابی ریسک های شناسایی شده با استفاده از 
معیار تعریف شده در طرح مدیریت ریسک می باشد. ریسک ها 
باید براساس احتمال وقوع و پیامدهای احتمالی شان ارزیابی 
شوند. ارزیابی پیامد های ریسک از نظر هزینه، برنامه ریزی 
و تکنیک و نیز انتخاب پیامدی که می تواند بیشترین تاثیر 
را داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. برای مثال ارزیابی 
یک ریسک از نظر هزینه ممکن است نشان دهنده تاثیر کم 
آن بر پروژه باشد، حال آنکه  این ارزیابی از نظر برنامه ریزی، 
باید  باشد، پس  پروژه  بر  باالی آن  تاثیر  از  می تواند حاکی 

سطح باالیی از ریسک را در برنامه ریزی درنظر گرفت. 
مرحله چهارم در فرآیند مدیریت ریسک، اداره آن است. 

4 روش برای اداره کردن ریسک ها وجود دارد:
* کاهش؛ که به معنای ایجاد طرح هایی عملیاتی برای کاهش 

احتمال ریسک و پیامدهای آن است. 
* اجتناب؛ که به معنای  ایجاد تغییر در چیزی برای اجتناب 
کامل از ریسک می باشد، برای مثال  ایجاد تغییری در طرح 

برای اجتناب کامل از یک ریسک.
دیگر  گروه  به  ریسک  واگذاری  معنای  به  که  واگذاری؛   *

می باشد، )برای مثال خرید بیمه(. 
* پذیرش؛  این روش بدون  ایجاد طرح های کاهشی، احتمال 
وجود ریسک را می پذیرد.  این امر ممکن است به این دلیل 
که  است  آن  از  بیشتر  کاهشی  طرح های  هزینه  که  باشد 

هزینه های ناشی از ریسک احتمالی را پوشش دهد. 

طرح های کاهشی روی هم رفته، معمول ترین راه برای کاهش 
جهت  کاهشی  طرح های  بازنگری  می باشند.  ریسک  سطح 
اطمینان از عدم وجود ریسک جدیدی در نتیجه به کارگیری 
همین طرح ها، ضروری می  باشد. چنانچه هرگونه ریسکی در 
برای  می بایست  آید،  وجود   به  کاهشی  برنامه های  با  ارتباط 

ارزیابی توسط تیم مدیریت، به فهرست ریسک ها اضافه شود. 
مرحله پنجم شامل نظارت و گزارش دهی است که توسط 
آن می توان از کارکرد موثر برنامه های مربوط به اداره کردن 
اطمینان حاصل نمود. جهت انجام این کار، ریسک را باید در 
حین تکمیل مراحل فرآیند مدیریت ریسک ارزیابی و بازنگری 
مجدد کرد تا از احتمال وجود آن آگاه شد. با آنکه ممکن است 
ریسک به طور کامل از بین نرود، اما الزم است تا به سطح قابل 
قبولی کاهش یابد. حتی ریسک های پایین نیز باید تحت کنترل 

باشند تا بتوان از پایین ماندن آنها اطمینان حاصل نمود. 
ریسک های موجود در یک پروژه، باید در گزارش مدیریت 
از  فهرستی  حاوی  باید  گزارش  شوند. این  عنوان  ریسک 
جهت  کردن  اداره  طرح های  شده،  شناسایی  ریسک های 
کاهش ریسک و ماتریسی از ریسک برای طبقه بندی آن به 

سه دسته باال، متوسط و پایین باشد. 

*فواید مدیریت ریسک 
مدیریت ریسک عمل مهمی است که اگر به موقع طی فعالیت 
یک پروژه آغاز شود می تواند سودمند بوده و ابزار قدرتمندی 
برای شناسایی زودهنگام ضعف ها باشد تا تیم مدیریت بتواند 
برنامه های عملیاتی را جهت اداره کردن ریسک ها سازماندهی 
آینده  در   بزرگ  مساله ای  به  آنها  شدن  تبدیل  از  و  کرده 
جلوگیری کند و به  این ترتیب، پاسخ پیشگیرانه شما نسبت به 
مسائل بالقوه به جای واکنش نسبت به مسائل و مشکالت  آینده 

می تواند صرفه جویی در پول و زمان را به همراه داشته باشد.
علی قربانی: رئیس مدیریت بحران
و پدافند غیرعامل

http://www.nri.ac.ir
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مدیریت ریسک



 صاحب امتیاز: پژوهشگاه نیرو                       
 مدیر مسوول و سردبیر: علی بیات                 

 سردبیر تحریریه: حبیبه رحیمیان                     
 صفحه آرایی: داود احمدی

 انتشارات: روابط عمومی پژوهشگاه نیرو
info@nri.ac.ir :پست الکترونیکی 

http://www.nri.ac.ir
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مدنی  شهید  دانشگاه  با  همکاری  تفاهمنامه  امضای 
آذربایجان

توسعه همكاری پژوهشگاه نیرو و سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران

انعقاد تفاهمنامه همكاری پژوهشگاه نیرو 
با دانشگاه تبریز

کارگاه آموزشی مبانی مدیریت طرح و سند منشور طرح  برگزار شد

بازدید نماینده دانشگاه منچستر انگلیس از پژوهشگاه نیرو


